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 مقدمه مترجم

اين كتاب را نمي يافتم، خود اقدام به نوشتن كتـابي مـي كـردم كـه در آن در      شايد اگر 

بـه جـرات مـي تـوان گفـت      . مورد تمام جوانب يخ بندان و سرمازدگي كشاورزي گفته شـود 

دراين كتاب كه توسط دو نفر از صاحب نظران و كارشناسان يخ بندان در كشـاورزي نوشـته   

كه يك كشاورز يا مهندس كشـاورزي در مـورد يـخ     شده است، تقريبا هر آنچه كه الزم است

بندان بداند، از اول تا آخر بيان شده است و مي تواند به عنوان مرجعي كامل مـورد اسـتفاده   

از سوي سازمان خوارو بار كشاورزي جهـاني   2005اين كتاب در سال . عالقه مندان قرارگيرد

(FAO) ترجمه آن به زبان اسپانيولي منتشر نيز  2010در سال . به زبان انگليسي چاپ گرديد

برگـردان و چـاپ   . زبان فارسي نيز سومين زباني است كه اين كتاب ترجمه  مي شود. گرديد

  .اين كتاب به زبان فارسي و با مجوز و حمايت اين سازمان صورت گرفته است

و  در جلد اول مفاهيم اصلي و تئوري هاي مربوطـه . اين كتاب در دو جلد منتشر مي شود  

در جلد دوم نيز پيش بيني و تحليل هـاي  . نيز روش هاي محفاظت از يخ بندان ارايه ميشود

اقتصادي به فاصله اي اندك ارايه خواهد شد كه شـامل  لـوح فشـرده اي حـاوي نـرم افـزار       

  .مي باشدمربوط به محاسبات اقتصادي يخ بندان و روش هاي محافظت نيز 

عالقه مندان و كشاورزان قرار گيرد و بتوانند با توجه بـه   اميد است كه اين اثر پاسخگوي نياز

مطالب گفته شده در آن خسارت يخ بندان در محصوالت خود را كاسـته و افـزايش توليـد و    

  . درآمد ملي را در پي داشته باشند

با وجود اين . سعي شده است در انجام ترجمه نهايت دقت و حفظ مطالب كتاب صورت گيرد

در اين برگردان هر چند كم وجود دارد از خوانندگان ارجمند تقاضا مي شـود  احتمال اشتباه 

در صورت وجود هر گونه اشكال يا نا مفهومي در جمالت مراتـب را جهـت اصـالح در چـاپ     

  .پيشاپيش تشكر مي كنم. هاي بعدي به اينجانب اطالع دهند

  1391، بهار دكتر محمد رحيمي، استاديار دانشگاه سمنان
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  پيشگفتار

اثرات متقابل بين عوامل هواشناسي و هيدرولوژيكي از يك هواشناسي كشاورزي در مورد 

سو و  كشاورزي با نگاهي وسيعتر و جامعتر شامل بخشـهاي زراعـت، باغبـاني، دامپـروري و     

هـدف آن مطالعـه و تعيـين ا اثـرات متقابـل و      . جنگل داري از سوي ديگر صحبت مي كنـد 

  .مي باشد استفاده از اطالعات جوي براي مقاصد عملياتي در كشاورزي

علي رغم پيشرفت هاي قابل توجه در فنĤوري كشاورزي در طي چند دهه اخير، توليدات 

بديهي است كه تغيير پذيري اقليمي نقـش  . كشاورزي هنوز به وضع هوا و اقليم وابسته است

تامين غذاي كافي براي رفع نياز مردم جهان كه  بزرگتري را نسبت به قبل بر عهده دارد چرا

زايش جمعيت فعلي امكان پذير نخواهد بـود مگـر آنكـه فـن آوري هـاي كشـاورزي       و نرخ اف

بهبود يابند، استفاده از منابع طبيعي بهينه شـده و اطالعـات بـه هنگـام در مـورد شـرايط و       

  . وضعيت محصول جهت ارائه به تصميم گيران فراهم شود

ده هـا، ابـزار و   نقش اصلي هواشناسي كشاورزي جديد، اطمينان از در دسـترس بـودن دا  

اطالعات الزم براي پژوهشگران، برنامه ريزان و كشاورزان جهت سازگاري با مشكالت متعـدد  

اين كتـاب نقـش مهمـي را    . مرتبط با عوامل جوي و اقليمي در امر توليد كشاورزي مي باشد

محـيط زيسـت و منـابع طبيعـي را     به دراين راستا بر عهده دارد و نيز فلسفه خدمات رساني 

همچنـين ايـن كتـاب    . اي تامين ابزار عملي براي كمك به جامعه كشاورزي دنبال مي كندبر

همكاري متقابل بين متخصصين كشاورزي و هواشناسان رابه صورت خيلي مفيد تبيين مـي  

كند به شرط آنكه  بخش هاي ذيربط نقش خود را در رابطه با نيازها و محـدوديت هـاي هـر    

  . مايندكدام تشخيص داده و عملياتي ن

در ايـن  . كشاورزي بر عهده دارد هماننداقتصاد نيز بخش مهمي را در هر فعاليت توليدي 

كتاب روش هاي مختلف محافظت از يخ بندان و ريسك هاي مربوطه از نقطه نظر اقتصـادي  

مـي   سازمان هاي هواشناسي كشورها و سـازمان هـاي تـرويج   . مورد تحليل قرار گرفته است

دمندي هاي استفاده از برنامه هاي كـامپيوتري سـاده را كـه بـراي انجـام      منافع و سو توانند

توصيه ها براي كاربران خود جهت كاهش تلفات محصـول و تثبيـت بازيـابي ايـن خسـارات      

  .طراحي و ارائه شده اند، به صورت كامال شفاف ترسيم نمايند
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 اقتصـادي يـد  در مورد يخ بندان مي تواند يك منبـع ارزشـمند و مف   ي مختلفتوصيه ها

  .براي موسسات هواشناسي كشاورزي ملي در كشورهاي در حال توسعه باشد

Dietrich E. Leihner  

  مدير بخش پژوهش، ترويج و آموزش، سازمان خوار بار و كشاورزي سازمان ملل متحد
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  خالصه

اين كتاب اصول فيزيكي و زيست شناختي وقـوع يـخ بنـدان و خسـارت آن، روش هـاي      

محافظت فعال و غير فعال و نيز چگونگي ارزيابي و تحليل روش هاي محافظت فعال مقـرون  

موازنه انرژي در طول شب براي تشريح چگونگي كاهش احتمال . به صرفه را تشريح مي كند

روش هـا و برنامـه   . مورد استفاده قرار گرفته اسـت  يخسارت يخ بندان با روش هاي محافظت

هاي كامپيوتري ساده براي كمك به پيش بيني روند تغييرات دما و كمك بـه تعيـين زمـان    

فيزيولوژي گياهي مرتبط با خسـارت يـخ   . اجراء روش هاي مختلف محافظت ارائه شده است

شـاورزي و گياهـان   بندان و دماهاي زيانبخش بحراني بـراي طيـف وسـيعي از محصـوالت ك    

زينتي ارائه شده است  و در نهايت برنامه تحليل اقتصادي با ذكر مثـال هـايي بـراي ارزيـابي     

  . مقرون به صرفه بودن روش هاي محافظت فعال مختلف توسط كاربران ارائه شده است

اگرچه اين كتاب شامل اطالعات فني قابل توجهي مي باشـد، ولـي ايـن كتـاب بـه طـور       

راي باغداران و كشاورزان نوشته شده اسـت تـا از يـك راهنمـاي عملـي بـراي       خاص بيشتر ب

  .محافظت از يخ بندان بهره ببرند

  محافظت از يخ بندان، اصول، كاربردها و صرفه اقتصادي 

Richard L Snyder, J. Paulode Melo- Abreu, Scott Matulich 

 

  جدول 35شكل،  60صفحه،  240: جلد اول
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  استفاده شده در متناختصارات 

 DOY  روز  سال

  INA  هسته ساز يخ فعال

  NINA  هسته ساز يخ غير فعال

  P & I  اصل و سود

  RMSE  جذر ميانگين مربعات خطا

 NWS  سازمان هواشناسي ملي آمريكا

  

مي باشند مگر آنكه نوع ارز مشخص شده  ($)تمام مقادير ارز بر حسب دالر آمريكا : توضيح

  .باشد
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  الفباي التين: فهرست عاليم و نشانه ها

  توضيح  واحد  عالمت

b'  -  فاكتور واسنجي براي تخمين جذردماي حداقل  

C -  ميزان قطعيت وقوع يك رويداد(C=1-R)   

Cv Jm-3 °C-1 ظرفيت گرمايي حجمي خاك  

E  kPa فشار بخار آب يا فشار بخار آب واقعي  

E  Kg m-2 s-1  چگالي شار توده بخار آب  

E Wm-2 انرژي تابشي  

ea  KPa  فشار بخار اشباع در دمايTa 

ed  KPa  فشار بخار اشباع در دماي نقطه شبنمTd)ed=e(  

ef KPa  فشار بخار اشباع در دماي دماسنج يخ بندانTw 

ei KPa  فشار بخار اشباع در دماي نقطه يخTi)ei=e(  

EL m ارتفاع از ميانگين سطح آب دريا  

Eo MJ L -1, MJkg-1 انرژي خروجي  

ER Wm-2  انرژي مورد نياز  

es KPa  فشار بخار اشباع بر روي يك سطح صاف آب يا يخ در

 Tدماي 

ew KPa   فشار بخار اشباع در دماي دماسنج ترTw 

F -  تابع محاسبه تاثير ابرناكي بر روي تابش موج بلند ورودي  

Fc Lh-1, kg h-1 ميزان مصرف سوخت  

G Wm-2  شار گرمايي خاكچگالي  

G1 Wm-2 
  )Gl=G(چگالي شار گرمايي سطح خاك

G2 Wm-2 
چگالي شار گرمايي اندازه گيري شده  درعمق خاك با 

  استفاده از صفحه مخصوص اندازه گيري شار گرمايي

Gsc Wm-2 
 Gsc=1367 Wm-2. ثابت خورشيدي

H  -   فاصله زماني بين دوساعت بعد از غروب آفتاب تا طلوع

  )حسب ساعت بر(آفتاب

  



  ف

 

  توضيح  واحد  عالمت

H Wm-2  چگالي شار گرماي محسوس  

HII -  تعداد بخاري ها در هكتار  

Kb Wm-1 °C-1  قابليت هدايت حرارتي  

Ks Wm-1 °C-1  قابليت هدايت حرارتي خاك  

L J kg -1 گرماي نهان تبخير  

LE  Wm-2  چگالي شار گرماي نهان  

P  -   ثانيه در روز 86400برابر با  

P -  احتمال وقوع يك رويداد در هر سال مشخص  

Pb  kPa  فشار جوي  

R  -   ريسك يا احتمال وقوع يك رويداد در تعداد مشخصي از

  سالها

R1 °C  R1= Tn-Tp 
R1 ' °C   برآورد مقدارR1  با استفاده ازTd  در زمانt0 

RA Mm h-1 مقدار پاشش آب در آبياري باراني  

RLd W m-2  مثبت ورودي) زميني(بلندتابش موج  

RLn W m-2  تابش خالص موج بلند(RLn=RLd + RLu) 

RLu W m-2  منفي خروجي) زميني(تابش موج بلند  

RMSE -  RMSE= [Σ(Y-X)2/n]3.5   كهn  تعداد زوج مرتب هاي

  مي باشد Xو  Yتصادفي متغيير هاي 

Rn W m-2  تابش خالص  

R0 °C  دامنه دماي سطح خاك  

Rsd W m-2  مثبت ورودي) خورشيد(تابش موج كوتاه  

Rsn W m-2  خورشيد(تابش خالص موج كوتاه ()Rsn=Rsd+Rsu(  

Rso W m-2  ورودي از آسمان صاف) خورشيد(تابش موج كوتاه  

Rsu W m-2   منفي خروجي) خورشيد(تابش موج كوتاه  

Rz °C   دامنه دماي خاك در عمقZ   
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  توضيح  واحد  عالمت

T °C  دما  

t -  زمان  

T10 -   درصد خسارت مورد انتظار 10دماي بحراني با احتمال  

T90 -   درصد خسارت مورد انتظار 90دماي بحراني با احتمال  

Ta °C  دماي هوا  

TC -  دمايي كه در آن  - دماي بحراني يا دماي خسارت بحراني

  ميزان مشخصي از خسارت مورد انتظار مي باشد

Tcf °C  دماي پوست ميوه مركبات  

Td °C  دماي نقطه شبنم  

Tc °C  دمايي كه در صورت تبديل تمام گرماي نهان (دماي معادل

موجود در يك بسته هوا به گرماي محسوس به صورت بي 

  )دررو ايجاد مي شود

Tf °C  دماي دماسنج يخ بندان  

tf -  زمان پايان يك دوره زماني نمونه  

Ti °C  دماي نقطه يخ  

ti -   زماني نمونهزمان آغاز يك دوره  

Ti °C  دماي ساعتi  ام بعد از زمانt0 

Tk K  كلوين برابر با صفر  15/273(دماي مطلق بر حسب كلوين

  )درجه سانتي گراد مي باشد

Tn °C  دماي كمينه مشاده شد در زمان طلوع آفتاب  

t0 -   زمان آغاز براي برنامه كاربرديFFST.xls) دو ساعت بعد از

  )غروب آفتاب

T0 °C   دما در زمانt0 

Tp °C   دماي كمينه پيش بيني شده بر اساس دماي هوا و نقطه

  t0شبنم در زمان 
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  توضيح  واحد  عالمت

tp -   زمان غروب آفتاب براي دماي كمينه پيش بيني شدهTp 

Tp ' °C   دماي كمينه پيش بيني شده با استفاده ازT0  در زمانt0 

Tsƒ °C   زماني نمونهدماي خاك در پايان دوره  

Tsi °C  دماي خاك درآغاز دوره زماني نمونه  

Tw °C  دماي تر  

Vm -  اندازه حجمي مواد معدني در خاك  

V0 0  اندازه حجمي ماده آلي در خاك  

z M متر(عمق درپايين يا باالي سطح خاك خاك(  
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  الفباي يوناني: فهرست عاليم و نشانه ها

  توضيح  واحد  عالمت

Δ kPa °C-1   شيب منحني فشار بخار اشباع در دمايT 

α -  بازتابش موج كوتاه(آلبيدو(  

ε -  گسيلمندي  

ε0  -  گسيلمندي آشكار ورودي از آسمان صاف  

γ  Wm-1 °C-1  ثابت سايكرومتري  

κT  M2 s-1 قابليت انتشار حرارتي در خاك  

λ  MJ kg-1 گرماي نهان تبخير  

λmax m تابع دما( طول موج تابش با انرژي بيشينه(  

µd -  مقدار ميانگين يك تاريخ  

θ -  اندازه حجمي آب در خاك  

σ Wm-2 k -4  ثابت استفان بولتزمنσ=5.67* 10 
-8

 W m
-2

 K
-4  

σ Mol m-3 چگالي هوا  

σd Mg m-3 چگالي آب  

σd -  انحراف معيار تاريخ  

به صورت زير مي  توجه شود كه روابط تبديل بين مقادير آب مصرفي آبياري باراني: توضيح

  :باشد

1 mmh-1=1 litre m-2 h-1=104 litre ha-1h-1=10 m3ha-1h-1 
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  يكمفصل 

  مقدمه

  

 كليات 

كاهش پيدا مي كند، محصوالت كشاورزي  سلسيوسبه زير صفر درجه  دمازماني كه 

اياالت در . قابل مالحظه عملكرد مي شود كاهشباعث  ديده وه سرما آسيب بحساس 

عمدتا بر روي محصوالت كشاورزي خسارت ناشي از بالياي جوي و اقليمي ين بيشتر متحده

كشاورزان آسيب ديده و اقتصاد محلي يخ بندان براي اثرات . به دليل يخ بندان بوده است

اطالعات مورد نياز براي محافظت محصوالت  اهميتعليرغم . اغلب ويران كننده مي باشد

نياز به منبع  بنابراين. مي باشد موجوداين خصوص كشاورزي از يخ بندان، منابع اندكي در 

كه براي كشاورزان مفيد باشد تا در وجود دارد اطالعاتي جامع و قابل دسترس و قابل فهم 

، وقوع يخ بندان پراكنشدر اين كتاب، توزيع و  .مواجه با يخ بندان مورد استفاده قرار گيرد

ست شناختي خسارت يخ بندان و جنبه هاي فيزيكي و زيتوجيه اقتصادي، تاريخچه، 

  .هاي محافظت از آن مطرح و مورد بحث و بررسي قرار گرفته است همچنين روش

 در بر مي گيرد،و تخصصي را ساسي ا وسيعي از اطالعات پايه و طيفشامل اين كتاب 

از محصوالت و توسعه بهتر محافظت  كشاورزان براي كمك به كتابهدف اصلي ولي 

براي آن دسته از . مي باشد بندانهاي جلوگيري از كاهش عملكرد ناشي از يخ  استراتژي

افرادي كه مايل به كسب اطالعات بيشتر در زمينه محافظت از خسارت ناشي از يخ بندان 

فراهم نمودن يك كاربردي  كتاب هدف. معرفي شده است مناسبي هستند، منابع و مراجع



  محافظت از يخ بندان در كشاورزي   2

 

 
 

به دليل پيچيدگي برخي . ري بر منابع مورد توجه باشدبراي كاربران است تا اينكه صرفا مرو

كاربردها برخي از براي  ندان، برنامه هاي كامپيوتري سادهاز جنبه هاي محافظت از يخ ب

عالوه بر اين، اطالعات سودمندي در مورد اندازه گيري هاي ساده و ارزان  .ارايه گرديده است

اه الگوريتم هاي بكار رفته در تهيه آنها ارايه و نحوه استفاده از نمودار ها و جداول به همر

  .شده است

ها كه بيشتر مايل به اطالع از جنبه هاي مديريتي محافظت براي آن دسته از خواننده 

هاي محافظت از يخ بندان  هستند تا جنبه هاي علمي، خواندن فصل دوم در مورد روش

غير فني در مورد تمام زمينه هاي عمومي و اطالعات در آن فصل پيشنهاد مي شود كه 

افرادي كه مايل هستند توضيحات بيشتري را براي . بيان شده استمحافظت از يخ بندان 

در مورد محافظت حاوي مطالبي كتاب توصيه مي شود كه سوم تا هشتم  هاي  بدانند فصل

  .آن مي باشندمباني علمي و از يخ بندان 

بندان، ريسك و تحليل هاي اقتصادي  قوع يخجلد دوم اين كتاب در خصوص احتمال و 

در اين كتاب در خصوص پيش بيني هاي ميان . محافظت از يخ بندان بحث مي كند

سازي خطر خسارت بحث نشده است و عالقه مندان مي توانند  سينوپتيكي و مدل ،1مقياس

در عين حال اين كتاب  .مراجعه نمايند) Kalma et al., 1992از جمله ( تر تخصصيبه منابع 

مي تواند بيشتر اطالعات مورد نياز را براي تصميم گيري صحيح درمورد محافظت از يخ 

فراهم نمايد و از اين طريق به  را براي كشاورزان و مهندسين مشاور در امور كشاورزي بندان

كشاورزان و مجتمع هاي كشت و صنعت براي به حداقل رساندن اثرات مخرب خسارت يخ 

 .ندان كمك نمايدب

  

 تعريف يخ بندان و يخ زدگي

به ايجاد بلورهاي يخ روي سطح اجسام گفته مي شود  " 2يخ بندان"علمي، واژه  نظراز 

يخ بندان به همچنين . كه مي تواند به دليل يخ زدن شبنم يا تبديل بخار به يخ صورت گيرد

آسيب ناشي از يخ  دچارمحصوالت كشاورزي  شرايط هواشناختي كه  طور وسيعي براي

غالبا كشاورزان هر دو اصطالح يخ بندان و يخ . قرار مي گيرد مورد استفاده زدگي مي شوند،

                                                 
1 Mesoscale 
2 Frost 
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از  برخي. تر از آن بكار مي برندو كمسلسيوس شرايط دمايي صفر درجه  برايرا  1زدگي

  :ساير منابع مورد استفاده قرار گرفته است عبارتند از دركه تعاريف يخ بندان 

متري از سطح زمين  2تا  25/1در ارتفاع  سلسيوسوقوع دماي كمتر از صفر درجه  �

  2در داخل پناهگاه هواشناسي

 بدون ذكر ارتفاع  و مكان اندازه گيري سلسيوسوقوع دماي كمتر از صفر درجه  �

و وقوع دماي پايين هوا  سلسيوسبه كمتر از صفر درجه زمين كاهش دماي سطح  �

 .از بين رفتن گياه، بدون اشاره به تشكيل يخ، مي شودكه منجر به خسارت يا 

 (Snyder et al., 1978)  و (Kalma et al., 1992)و  3يخ بندان را به دو گروه فرارفتي

همراه با  در مقياس بزرگ هواي سرد ورود  فرارفتييخ بندان در  .نموده اند تقسيم 4تابشي

 حتي در طي روز رخ مي دهد سلسيوسجو آميخته و باد و دماي اغلب زير صفر درجه 

  ). 1جدول (

  ويژگي هاي انواع يخ بندان: 1جدول 

  ويژگي ها                                           نوع يخ بندان                                                          

  تابشي

  

فرارفتي                                                                

، وجود دماي باالتر از صفر درجه دما آسمان صاف، آرام، وارونگي 

 در طي روز  سلسيوس

وجود باد، بدون وارونگي دما، احتمال وجود دماي كمتر از صفر درجه 

 در طي روز سلسيوس

 
شدن ناشي از خارج شدن انرژي از زمين در طي مبادله  يخ بندان هاي تابشي با سرد

دمايي همراه  5هاي صاف و بدون باد و وارونگي حرارتي بين جو و سطح زمين در طي شب

يخ بندان وقوع براي الزم  در برخي مواقع شرايط). با افزايش ارتفاع دماافزايش  ( هستند

شرايط مناسب براي وجود براي مثال . هم زمان رخ مي دهدبه صورت هاي تابشي و فرارفتي 

وقوع يخ بندان تابشي همزمان با ورود يك توده هواي سرد به يك منطقه باعث شكل گيري 

صاف و بدون هوا به دنبال اين شرايط ممكن است چند روز . مي شودنيز يخ بندان فرارفتي 

                                                 
1 Freezing 
2 Stevenson-Screen 
3 Advective frost 
4 Radiative frost 
5 Inversion 
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در برخي موارد ممكن است . فراهم شود نيز شرايط مناسب براي يخ بندان تابشي تا باشدباد 

اين حالت زماني اتفاق . ايجاد يخ بندان هاي فرارفتي خرد مقياس فراهم شودبراي شرايط 

بندان تابشي در محل فراهم باشد ولي حركت هواي  يخ الزم براي وقوع مي افتد كه شرايط

داخل سرد به سمت مناطق پست باعث كاهش سريع دماي هوا در مقياس كوچك در 

  .بندان تابشي شود منطقه يخ

تفاوت و متنوع است ولي به طور يخ بندان و يخ زدگي در واژه نامه ها  و منابع متعاريف 

بندان از اصطالح محافظت از يخ زدگي بيشتر مورد استفاده  اصطالح محافظت از يخ ،كلي

مورد   كه تعريف زير با بررسي بر روي منابع مختلف تصميم گرفته شد. قرار گرفته است

  .داستفاده قرار گير

كه در گفته مي شود يا كمتر از آن  سلسيوسصفر درجه  يخ بندان به وقوع دماي هوا 

متري از سطح خاك و در داخل پناهگاه هواشناسي اندازه گيري شده  2و  25/1ارتفاع بين 

از قبيل ميزان ابر سرد (از يخ زدگي  ر داخل گياه بسته به عوامل بازدارندهآب موجود د. باشد

، ممكن است در طي )هسته ساز يخ هاي بودن آب داخل سلول وميزان غلظت باكتري

زماني اتفاق مي افتد كه آب برون  يخ بندان. و يا يخ نزده باقي بمانديخبندان، يخ زده 

بسته  بندانيخ ). حالت جامداز حالت مايع به  آب  تبديل(سلولي در داخل گياه يخ مي زند

هاي  منجر به خسارت به بافت ممكن است )از قبيل ميزان شيره سلولي(ه عوامل مختلفب

محسوب مي شود كه يخ برون سلولي در  زيانبخشيك رويداد يخ بندان زماني . گياهي شود

هاي  بافت يدماآسيب ناشي از يخ زدگي زماني ايجاد مي شود كه . داخل گياه تشكيل شود

اين آستانه، دمايي است كه در آن  . كاهش پيدا كند دمايي انيستانه بحرآگياه به كمتر از 

هاي گياه  شرايط فيزيولوژيكي غير قابل برگشت در گياه منجر به مرگ يا عدم كارايي سلول

دارد كه قرار آستانه دمايي بحراني بافت گياه در ارتباط نزديك با دماي آستانه هوا . مي شود

دماي زير صفر به دليل كاهش . هواشناسي اندازه گيري مي شوددر پناهگاه هاي استاندارد 

ميزان گرماي محسوس هواي نزديك سطح زمين صورت مي گيرد كه عمدتا به سه دليل 

) يخ بندان تابشي( اول از دست دادن انرژي از طريق تابش از سطح زمين به آسمان : است

يخ بندان (ايگزيني هواي گرم و ج درجه سلسيوس زير صفر با دماي دوم وزش باد در هواي

  .و سوم تركيبي از اين دو حالت) فرارفتي
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 يخ بندان تابشي

يخ بندان هاي تابشي رويدادهاي مشخصي هستند كه ويژگي همه آنها وجود آسمان 

صاف، عدم وجود باد ويا باد آرام، وارونگي دمايي، نقطه شبنم پايين، دماي هواي زير صفر در 

وقتي دماي هوا كاهش پيدا مي كند به نقطه . ر در طي روز مي باشدها و باالي صف طي شب

شبنم مي رسد كه در آن رطوبت نسبي هوا به صد درصد مي رسد و به عنوان معياري 

به منظور نشان دادن اختالف بين يخ . مستقيم از ميزان بخار آب هوا در نظر گرفته مي شود

مركبات  باغ هايدر  به دو يخ بندان شديدبندان هاي تابشي و فرارفتي، داده هاي مربوط 

 دماي مشاهده مي شودهمانطوريكه . نشان داده شده است 2- 1و  1-1كاليفرنيا در اشكال 

با . استبيشينه روزانه با ورود هواي سرد به منطقه به طور قابل مالحظه اي كاهش يافته 

توجه به سرعت باد، اين رويدادها را نمي توان يخ بندان فرارفتي در نظر گرفت چرا كه در 

افت پيدا كرده است باد وجود ندارد و  سلسيوسهنگامي كه دماي شبانه به زير صفر درجه 

ولي به دليل ابري بودن آسمان درچند روز اول، افت دما به زير . يا سرعت آن بسيار كم است

ناشي از هدرفت تابش اينكه  تر به دليل فرارفت هواي سرد به منطقه مي باشد تاصفر بيش

 . باشد خالص از سطح زمين

  
 2متري و ميانگين سرعت باد در ارتفاع  5/1ميانگين دماي هوا و نقطه شبنم در ارتفاع  :1- 1شكل 

  (Lindcove, California, USA) 1990متري ثبت شده طي يخ بندان سال 
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 2متري و ميانگين سرعت باد در ارتفاع  5/1ميانگين دماي هوا و نقطه شبنم در ارتفاع  :2- 1شكل 

  (Lindcove, California, USA) 1998متري ثبت شده طي يخ بندان سال 

  

در همان مناطق اتفاق 1937و  1913مشابه اين دو يخ بندان قبال فقط در سال هاي 

در عين حال اين شرايط در بيشتر نواحي داراي . ي باشندافتاده بود و لذا اين رويدادها نادر م

  .كه دماهاي زير صفر عموميت دارد، مشاهده نمي شود 1اقليم قاره اي

زمين   هايي كه آسمان صاف مي باشد ميزان گرماي تابشي خارج شده از سطح در شب

سرعت افت دما در . افت مي كند دمادريافت شده مي باشد و بنابراين تابش بيشتر از مقدار 

افزايش دما با (نزديك سطح تابش كننده بيشتر است كه نتيجه آن ايجاد وارونگي دمايي 

  . نشان داده شده است 3- 1اين فرآيند در شكل . مي باشد) افزايش ارتفاع از سطح زمين

 ميزان لذا از طريق تابش از سطح صورت مي گيرد، خالص از آنجايي كه افت انرژي

شار  ورود. هواي نزديك آن كاهش مي يابدگرماي محسوس از سطح خاك و اليه دريافت 

گرمايي محسوس از هوا به سطح خاك و از اليه زيرين خاك به سطح خاك براي جايگزيني 

اين عمل باعث كاهش دما در اليه بااليي هوا هم مي شود . گرماي محسوس صورت مي گيرد

ضخامت اليه وارونگي . مي شود دما افتباعث هواي زيرين  ولي نه به آن شدتي كه در اليه

توپوگرافي و شرايط  ير بوده و بهمتغ) فاصله از سطح زمين تا باالي اليه وارونگي دما(دما 

   (Perry,1994). متر متغير مي باشد 60تا  9جوي بستگي دارد ولي به طور كلي از 

                                                 
1 Continental 
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  )الغپرت كشور  شمال(وارونگي دمايي در باالي يك باغ سيب   :3- 1شكل 

    

در  صورت گيرداگر در اليه وارونگي دما اندازه گيري دماي هوا با ارتفاع از سطح خاك 

ارتفاعي را كه در . نقطه اي مشخص كاهش دماي هوا با افزايش ارتفاع مشاهده خواهد شد

 وارونگي ضعيف. مي گويند 1آن نيم رخ دما از حالت وارونگي تغيير جهت مي دهد، سقف

اليه  تر از دماييشدماي اليه هواي باالتر اندكي ببه شرايطي گفته مي شود كه ) سقف باال(

 روش. زياد مي باشدافزايش دما با ارتفاع نرخ ) سقف پايين( ر وارونگي شديدد. شدبا پايينتر

شرايط وارونگي  يا انرژي باال بيشترين تاثير را در شرايط سقف پايينتوليد ظت با فحامهاي 

  .بندان هاي تابشي معمول هستند، دارند دمايي شديد كه در يخ

يخ بندان  .تقسيم مي شوند 3سياه و 2يخ بندان هاي تابشي به دو دسته يخ بندان سفيد

ايجاد سفيدي يخ اليه  و فتد كه بخار آب بر روي سطوح متراكم شدهسفيد زماني اتفاق مي ا

زماني اتفاق مي نيز يخ بندان سياه . كه عموما با كلمه يخ بندان ناميده مي شود مي شود

به كمتر از صفر درجه كاهش مي يابد ولي هيچ يخي بر روي سطح تشكيل نمي  دماافتد كه 

اگر رطوبت هوا به اندازه كافي وجود نداشته باشد، ممكن است دماي سطح به دماي . شود

در حالتي كه رطوبت هوا . بندان نرسد و لذا هيچگونه يخ بنداني اتفاق نخواهد افتاد نقطه يخ

بندان سفيد ايجاد  بر روي سطوح تشكيل خواهد شد و يخ باال است يخ به احتمال زياد

آزاد مي شود،  )تبديل بخار آب به يخ(آنجايي كه حرارت در طي فرآيند نهشت از. خواهد شد

  .بندان سفيد معموال كمتر از ميزان خسارت يخ بندان سياه مي باشد خسارت يخ

                                                 
1 Ceiling 
2 Hoar Frost 
3 Black Frost 
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اشكال (در كاليفرنيا  1998و  1990نمودار روزانه دما براي يخ بندان هاي دسامبر   

سال  در هر دو سال شبيه به هم هستند ولي روند دماي نقطه شبنم در دو) 2-1و  1-1

تابشي مشابه هاي بندان  از آنجايي كه نمودار دماي هوا در طي يخ .متفاوت مي باشد

ولي به . است،  برآورد خوبي از دماي هوا در طي شب با يك مدل تجربي امكان پذير هستند

تغيير پذيري، امكان تعميم تغييرات دماي نقطه شبنم به كليه رويدادهاي يخ بندان  دليل

  . وجود ندارد

در چند ساعت بيشتر يخ بندان تابشي اينست كه كاهش دما  ويژگي بارز دماي هوا در

ثبت به منفي به نزديك به غروب آفتاب اتفاق مي افتد كه تابش خالص در سطح زمين از م

اين تغيير سريع در تابش خالص به دليل كاهش تابش موج . مي دهدسرعت تغيير جهت 

كوتاه خورشيدي در زمان حداكثر آن در ظهر به حداقل خود در زمان غروب خورشيد و 

جزئيات بيشتري در اين رابطه  3در فصل . منفي بودن دايمي تابش موج بلند اتفاق مي افتد

ا، تابش و چگالي شار حرارتي خاك را در دمتغييرات روند كلي  4- 1شكل  .خواهد شد ارايه

در  اين مثال دماي هوا در طي اولين ساعت بعد از منفي . يك شب يخ بندان نشان مي دهد

بعد از اينكه تراز انرژي تابشي به . كاهش مي يابد سلسيوسدرجه 10شدن تراز انرژي حدود 

درجه بيشتر افت  10فقط  دمارسيد، در طي مدت باقي مانده از شب  خودكمترين مقدار 

ميزان تغيير دما از دو ساعت بعد از غروب خورشيد تا طلوع آن در روز بعد مقدار . مي كند

  ).بر ساعت سلسيوسدرجه  1كمتر از ( مشاهده شداندكي 

  

 يخ بندان فرارفتي

يخ بندان هاي فرارفتي زماني ايجاد مي شوند كه هواي سرد به منطقه اي كه قبال هواي 

اين نوع يخ بندان با آسمان ابري، شرايط بادي متوسط تا . اشته است وارد شودگرمتر وجود د

دما غالبا به زير نقطه انجماد . شديد، رطوبت پايين و بدون وارونگي دما همراه مي باشد

  .كاهش پيدا كرده و كل روز در اين شرايط باقي مي ماند) صفر درجه سلسيوس(

حفاظتي فعال در موقع وارونگي دما بهتر جواب مي از آنجايي كه بسياري از روش هاي 

در بسياري از حاالت، يخ بندان  .دهند، لذا مبارزه با يخ بندان هاي فرارفتي مشكل مي باشد

براي . ها با شرايط فرارفتي آغاز شده و سپس به يخ بندان هاي تابشي تبديل مي شوند

نشان داده  2-1و  1-1در اشكال  كه 1998و  1990مثال، يخ بندان هاي كاليفرنيا در سال 

اگرچه شرايط باد آرام مي باشد ولي . شده اند به صورت رويداد هاي فرارفتي آغاز شده اند
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در عين حال . دسامبر مشاهده شده است 22تا  18دسامبر و  20تا  18شرايط  ابري از 

از صاف شدن  بعد. كاهش دما به زير صفر درجه سلسيوس در طي اين دوره ها ادامه مي يابد

، دماهاي زير صفر عمدتا به )1998دسامبر  25الي  23و 1990دسامبر  25الي  21(آسمان

  .دليل يخ بندان هاي  تابشي اتفاق مي افتند تا اينكه نتيجه فرارفت هواي سرد باشند

  

  
 (G)، چگالي شار(Rn)متري، تابش خالص  5/1در ار تفاع  (Td)و نقطه شبنم  (Ta)دماي هوا  :4- 1شكل 

 اياالت متحدهدركاليفرنياي شمالي،  Indian Valley اندازه گيري شده دريك باغ در

 
بيشتر يخ بندان ها در مناطق با اقليم مديترانه اي اتفاق مي افتند ولي به نظر مي رسد 

وقوع يخ بندان ها در قسمت شرق خشكي هايي كه در آنها  فرارفت توده هواي سرد قاره اي 

 باغ هاييخ بندان . نواحي قطبي به مناطق برون حاره صورت مي گيرد، نيز قابل توجه باشد

بهترين مثال براي اين نوع يخ بندان ها مي  اياالت متحدهلوريداي مركبات ايالت ف

رخ داد به نقل از  1835اولين يخ بندان با آسيب زياد را كه در  ،(Attaway, 1997).باشد

   :جان لي ويليامز به اين صورت توضيح مي دهد
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 يوسسلسدرجه  - 9/13روز مي وزيد و دماي هوا به كمتر از  10باد شمال غربي براي "

شدت يخ بندان به حدي بود كه رودخانه محلي يخ زد و تمامي انواع درختان  ،افت كرده بود

   ."آسيب ديدنددرجه شمالي  28تا عرض ميوه به سمت جنوب 

  

 و زير صفر همراه با باد والت از يخ بندان در دمايواضح است كه روش محافظت محص

. بدون وارونگي دما نسبت به شرايط يخ بندان تابشي نسبتا متوسط، متفاوت مي باشد

خوشبختانه، يخ بندان هاي فرارفتي بيشتر به صورت پراكنده رخ مي دهند در صورتكيه يخ 

  .بندان هاي تابشي غالبا اتفاق مي افتند

  

 هاي محافظت از يخ بندان تقسيم بندي روش

هاي مستقيم و غير مستقيم  بندان اغلب به دو دسته روشاز يخ  هاي محافظت روش

)Bagdonas, George and Gerber, 1978 (هاي فعال و غير فعال تقسيم مي  و يا روش

 با هدفهايي هستند كه بيشتر  هاي غير فعال روش روش. )Kalma et al., 1992(شوند

يك دوره زماني طوالني  ها براي اين روش. جلوگيري از خسارت يخ بندان استفاده مي شوند

ها در جلوگيري از خسارت در هنگام وقوع  كاربرد اين روش. مورد استفاده قرار مي گيرند

  . شرايط يخ بندان داراي توجيه اقتصادي ويژه اي مي باشد

  

موقتي بوده، انرژي و نيروي انساني مورد نياز براي انجام آنها به صورت هاي فعال  روش

بوده و هاي زيست شناختي و بوم شناختي  ي غير فعال شامل روشها روش. زياد مي باشد

اقداماتي هستند كه در شب قبل از وقوع يخ بندان به منظور كاهش توان خسارت يخ شامل 

هاي فعال بيشتر مبناي فيزيكي داشته و نياز به  روش. بندان مورد استفاده قرار مي گيرند

ند اقداماتي در روز قبل از وقوع يخ بندان و يا در ها نيازم اين روش .صرف انرژي بااليي دارند

محافظت فعال شامل استفاده از بخاري هاي باغي، آبياري . طي شب يخ بندان مي باشند

هاي باد مي باشد كه در طي يك شب يخ بندان و براي جبران هدررفت  باراني و ماشين

هاي  طبقه بندي روش. دانرژي گرمايي موجود در سطح زمين  مورد استفاده قرار مي گيرن

  .نشان داده شده است 2-1محافظت در جدول 
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 ارزيابي جغرافيايي خسارت يخ بندان بر روي محصوالت كشاورزي

خسارت يخ بندان تقريبا در هر نقطه اي خارج از مناطق حاره كه دماي هوا به زير نقطه 

بستگي به ميزان ميزان خسارت . كاهش يابد، رخ مي دهد) سلسيوسصفردرجه (انجماد آب

حساسيت محصول نسبت به يخ بندان در زمان وقوع و طول دوره زماني كه دماي هوا زير 

كشورهايي چون آرژانتين، استراليا، كانادا، . قرار مي گيرد، دارد  (TC)آستانه بحراني حداقل

و  متحدهاياالت يس، اياالت متحده ئفنالند، فرانسه، يونان، ژاپن، اردن، نيوزلند، پرتقال، سو

هاي پيش بيني دماي حداقل براي محافظت از يخ بندان استفاده مي  زامبيا از روش

البته در نقاط مرتفع و كوهستاني برخي از ). Bagdonas, George and Gerber, 1978(كنند

كشورهاي ديگر كه داراي آب و هواي معتدل و خشك هستند نيز خسارت يخ بندان 

  . مشاهده مي شود

بنابراين . بستگي به شرايط محلي داردتا حد زيادي جاد خسارت يخ بندان پتانسيل اي

گاهي اوقات ميانگين طول . ارايه يك ارزيابي جغرافيايي از پتانسيل خسارت مشكل مي باشد

دوره بدون يخ بندان كه با وقوع آخرين دماي زير صفر در بهار شروع و به اولين وقوع دماي 

يابد، براي ارزيابي جغرافيايي پتانسيل ايجاد خسارت مورد  زير صفر در زمستان خاتمه مي

  . استفاده قرار مي گيرد

 
به وضوح نشان مي دهد كه ) 5-1شكل (نقشه جهاني ميانگين طول دوره بدون يخ بندان

فقط در عرض هاي . بيشترين پتانسيل خسارت يخ بندان به سمت قطبين افزايش مي يابد

الجدي مناطق نسبتا گسترده اي وجود دارند كه دماي زير بين مدار راس السرطان و راس 

حتي در اين نواحي نيز بعضي مواقع خسارت . صفر اتفاق نمي افتد و يا به ندرت رخ مي دهد

در حالتي كه وسعت زيادي از . يخ بندان در ارتفاعات باال و مناطق كوهستاني رخ مي دهد

زيادي قرار گرفته باشد، به دليل اثر تعديل باشد يا در ميان منابع آبي  1زمين در مسير باد

كنندگي آب بر روي رطوبت نسبي و دما و همچنين نوسانات دمايي و تشكيل شبنم و يخ 

 بندان احتمال وقوع خسارت يخ بندان تا حدودي پايين خواهد بود

 
 
 
  

                                                 
1 DownWind 
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  طبقه بندي روش هاي محافظت از خسارت يخ بندان: 2-1جدول 

  فظتروش هاي محا زير طبقه طبقه

 غير فعال

  زيست شناختي 

 )اجتناب يا تحمل(

 القاء مقاومت به يخ بندان بدون دستكاري ژنتيكي گياه

 تيمار بذور با مواد شيميايي

 انتخاب گياه و اصالح ژنتيكي 

 انتخاب گونه ها بر اساس زمان مراحل فنولوژيكي

  انتخاب تاريخ كاشت محصوالت يك ساله بعد از

 مطالعات احتمال وقوع يخ بندان در بهارانجام 

 استفاده از تنظيم كننده هاي رشد و ساير مواد شيميايي

 بوم شناختي

  انتخاب محل كاشت

  تغيير نماي طبيعي زمين و خرد اقليم منطقه

  كنترل تغذيه گياه

  مديريت خاك

  

 فعال

  

 پوشش ها 

  مواد آلي

  پوشش هاي بدون محافظ

  هاي با محافظپوشش 

  استفاده از آب

  آبياري باراني از باال

  آبياري باراني از پايين

  ريز پاش ها

  آبياري سطحي

  مه مصنوعي

 بخاري هاي باغي

  سوخت جامد

  سوخت مايع

  سوخت پارافين

 ماشين هاي باد

  افقي

  قائم

  بالگرد

  تركيبي
  پنكه و بخاري باغي

  پنكه و آب
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مفيدي را براي مناطقي كه پتانسيل ول دوره بدون يخ بندان، اطالعات نقشه ميانگين ط .

البته ذكر اين نكته ضروري است كه نقشه . وقوع خسارت بيشتر است، فراهم مي نمايد

همچنين احتمال وقوع دماهاي يخ بندان تحت تاثير . مذكور يك نقشه تفصيلي نمي باشد

اين موضوع را نمي توان به طور مناسبي روي يك نقشه شرايط محلي قرار مي گيرد كه 

، در برخي مناطق در حقيقت عليرغم وقوع اتفاقي و نادر يخ بندان. جهاني نشان داد

  . كشاورزان خسارت ناشي از يخ بندان را تجربه مي نمايند

ي براي شناسايي ويژگي هاي جغرافيايي خطر خسارت يخ بندان در هايبه تازگي تالش 

تعيين  را برايروش جامعي ، (Kalma et al., 1992). منطقه اي صورت گرفته استمقياس 

اطلس ) Lomas et al., 1989(. ويژگي هاي جغرافيايي خطر خسارت يخ بندان ارايه نمود

ساله و نيز  25آنها از داده هاي دمايي . بندان را تهيه نمود نقشه هاي خطر خسارت يخ

اين نقشه ها به روشني وجود . نقشه ها استفاده  نمودندخصوصيات توپوگرافي براي توليد 

پژوهشگران ديگري با . رابطه نزديك ميان ارتفاع و خطر وقوع يخ بندان را نشان مي دهند

استفاده از اندازه گيري هاي دمايي سيار و اطالعات توپوگرافي و خاك شناختي و بدون 

  . ندقشه هاي خطر يخ بندان نموداستفاده از داده هاي اقليمي دما مبادرت به تهيه ن

نقشه خطر يخ بندان با استفاده از يك مدل ارتفاعي توسط  مطالعات موردي تهيه

(Kalma et al., 1992)،  بر اساسKalma 1987, 1990) (Laughlin,   و نيز            

)Zinoni et al., 2002b (صورت گرفته است.  

وجود  در مورد خطر خسارت يخ بندان دقيقترنياز به اطالعات جغرافيايي بيشتر و  اگرچه

بيشتر كشاورزان . هنوز جايگزيني براي اطالعات محلي و ديدباني وجود ندارد دارد ولي

بدون شك . شناخت خوبي در مورد محل قرارگيري نقاط سرد در محدوده فعاليت خود دارند

كاشت  محصوالت حساس به سرما در نقاط مشخص سودمند  انجام مشورت قبل از اقدام به

به طور كلي از كاشت محصول در نقاط سرد، جايي كه هواي سرد تجمع پيدا مي . مي باشد

هايي كه موانع  محصول در محل همچنين خودداري از كاشت. كند، بايستي اجتناب كرد

توصيه مي  ،ي گيردطبيعي يا مصنوعي زمين جلوي ريزش و حركت جريان هواي سرد را م

اري از كاشت داز آنجايي كه مه ابتدا در نقاط پست ايجاد مي شود، يك اصل مهم خود. شود

بررسي و مطالعه . هايي است كه مه سطح زمين زودتر تشكيل مي شود در محلمحصول 

نقشه توپوگرافي زمين قبل از كاشت محصوالت حساس به سرما در مناطق با خطر يخ بندان 

در كاليفرنيا، به ميوه براي مثال به دليل گلدهي دير هنگام درختان . ي مي باشدزياد ضرور
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، در عين حال مولفين مواردي را مشاهده وجود داردندرت نياز به محافظت از يخ بندان 

نموده اند كه چند مورد باغ گردوي قرار گرفته در نقاط سرد دچار خسارت يخ بندان شده 

نوع خسارت به سادگي و با بررسي داده هاي اقليمي محل و نقشه جلوگيري از وقوع اين . اند

هاي محافظت غير  انتخاب محل كاشت در بخش روش. هاي توپوگرافي امكان پذير مي باشد

  .فعال به طور مفصل مورد بحث قرار خواهد گرفت

  

 اهميت اقتصادي خسارت يخ بندان

بر روي خسارت اقتصادي در اياالت متحده  ينبالياي جوي و اقليمي، بيشتربين در

ت فلوريدا، صنعت مركبات به دليل در ايال. باشديخ بندان مي محصوالت كشاورزي ناشي از 

                                خسارت يخ بندان بالغ بر بيليون ها دالر از بين رفته است

(Cooper, Young and Turrell, 1964; Martsolf et al., 1984; Attaway, 1997).  وقوع

ميلون دالر بر  500باعث خسارتي در حدود  1990در كاليفرنيا در دسامبر يخ بندان 

ميليون دالر خسارت در  700در حدود گرديد  باغ هاهزار هكتار از  450در درختان ميوه 

به  .(Tiefenbacher, Hagelman and Secrona, 2000) وارد گرديد 1998يخ بندان دسامبر 

طور مشابه خسارات اقتصادي فراوان به ساير محصوالت باغي حساس به طور مكرر در اطراف 

اثرات يخ بندان بر روي  (Hewitt, 1983)براي مثال .و اكناف دنيا قابل مشاهده مي باشد

   .توصيف مي نمايد 1980تا  1960توليد قهوه را در برزيل در طي سال هاي 

                       نيز يك مشكل عمده به حساب مي آيداز بين رفتن غالت در زمستان 

(Stebelsky, 1983; Caprio and Snyder, 1984a, 1984b, Cox, Larsen and Brun, 1986). 

نه تنها خسارت وارده ناشي از يخ بندان به كشاورزان بسيار باال است بلكه اثرات ثانويه بر 

براي مثال اگر ميوه اي براي برداشت . ي باشدروي جوامع محلي و منطقه اي نيز متعدد م

تبديل فراورده هاي كشاورزي نيز . وجود نداشته باشد كارگران اين بخش بيكار خواهند شد

تبعات بيكاري . دچار ركود خواهد شد و بنابراين كاركنان اين صنعت نيز بيكار خواهند شد

تيجه تالش گسترده اي در ن. كاهش گردش مالي و بحران در اقتصاد محلي خواهد بود

  .صورت مي گيرد تا ميزان خسارت كاهش يابد
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  پراكنش جغرافيايي متوسط طول دوره بدون يخ بندان :5- 1شكل 

  

فظت، و احممقرون به صرفه بودن محافظت از يخ بندان به فراواني وقوع يخ بندان، هزينه 

ظت غير فعال قابل افحهاي مروشهزينه به طور كلي . ارزش اقتصادي محصول بستگي دارد

ظت فعال به ارزش اقتصادي محصول و افحم هايمقرون به صرفه بودن روش. توجيه مي باشد

فظت فعال و غير فعال احمهاي  در اين كتاب، روش. ظت بستگي داردافحمهزينه هاي روش 

  .مورد بحث قرار خواهد گرفتآنها و نيز تحليل اقتصادي 

  

 تاريخچه محافظت از يخ بندان 

خسارت يخ بندان از زمان كاشت اولين محصوالت كشاورزي براي بشر به عنوان يكي از 

به خوبي  حتي اگر تمام جنبه هاي توليد محصول .بوده است كشاورزي مطرح مشكالت

به جز . يخ بندان مي تواند منجر به از بين رفتن كل محصول شود مديريت شوند، وقوع

ه زير نقطه انجماد افت پيدا مي كند، خسارت ناشي از مناطق حاره كه دماي هوا  به ندرت ب

معموال خسارت يخ بندان در نواحي جنب . دومي شمحسوب يخ بندان يك مشكل جهاني 

ساعت دماي زير  8- 10با همراه شب  2-4 ي سرد كهره اي با حركت آرام توده هاي هواحا

در مناطق شرقي  .(Bagdonas, George and Gerber, 1978)صفر دارند، همراه مي باشد 

، رويدادهاي آسيب رسان يخ بندان بيشتر به صورت فرارفتي و با وارونگي 1نواحي قاره اي

و اقليم دريايي، رويداد هاي يخ  2در مناطق غربي نواحي قاره اي . هاي ضعيف مي باشند

                                                 
1 Eastern Continental 
2 Western Continental 
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يخ بندان هاي آسيب . بندان بيشتر همراه با شرايط باد آرام و وارونگي هاي قويتر هستند

همراه رسان معموال با فرارفت هواي سرد به منطقه و به دنبال آن چند شب يخ بندان تابشي 

در اقليم معتدل، طول دوره يخ بندان كوتاه تر و فراواني وقوع آن بيشتر از ساير . هستند

  .(Bagdonas, George and Gerber, 1978)باشد اقليم ها مي

، خسارت يخ بندان عمدتا در بهار و گاهي در 2وهسته دار 1خزان كنندهبراي درختان 

براي درختان ميوه نيمه گرمسيري، خسارت يخ بندان معموال در طول . پاييز رخ مي دهد

. ان اتفاق نمي افتدبه جز در مناطق مرتفع يخ بنددر مناطق حاره، . د مي شودزمستان وار

بنابراين زماني كه محصوالت گرمسيري از سرما آسيب مي بينند، دما معموال باالي صفر مي 

به  3از واژه سرمازدگي ،زماني كه خسارت در دماي باالتر از صفر درجه اتفاق مي افتد. باشد

، در مناطق معتدل و در شرايط يخ بندان شديد. جاي كلمه يخ زدگي استفاده مي شود

و حتي در شرايط يخ  4خسارت به  غالت مي تواند قبل از مرحله متورم شدن انتهاي ساقه

    .بندان متوسط به گلها هم وارد شود

مثال ( يخ بندان با حساسيت كمتر به ريته هاياوغالت، كاشت  مهمترين اقدام كشاورزان

حساس در نواحي با  واريته هايو يا عدم كاشت ) كاشت گندم بهاره به جاي گندم زمستانه

 تاريخ كاشت محصول بايستي نسبت به در هر صورت. وقوع يخ بندان مي باشد مستعد

همچنين اگر دماهاي زير صفر بيش از حد . و خرد اقليم منطقه تنظيم شود واريتهمحصول، 

بايستي رخ دهند، محصوالت نيمه گرمسيري در مناطق با خطر خسارت يخ بندان كمتر 

 اياالت متحدهمركبات از جنوب ايالت فلوريدا در  باغ هاييير محل كاشت تغ. كاشته شوند

خوبي از اين  ، نمونه2000تا  1980هاي  وقوع يخ بندان هاي شديد طي سال به دليل

زيتون در ايتاليا به مناطق با شرايط  باغ هاي .(Attaway, 1997) آيد موضوع به شمار مي

دمايي بهتر در شمال اين كشور كه خاك و اقليم مناسبي هم براي توليد زيتون روغني با 

  .كيفيت باال داشتند، جابجا شدند

هاي  افزايش خسارت يخ بندان به درختان زيتون طي زمستان ابجايي باعثولي اين ج 

به طور كلي  . (Rotondi and Magli, 1998)گرديد  1996و 1991، 1985هاي  شديد سال

ديررس بهاره و زودرس پاييزه مكان كاشت محصوالت كشاورزي  هاي تاريخ وقوع يخ بندان

                                                 
1 Deciduous trees 
2 Nut Trees 
3 Chilling 
4 Booting 
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و ميوه هاي هسته دار در  خزان كنندهبراي مثال، بسياري از درختان . مي نمايدرا تعيين 

اقليم مديترانه اي رشد بهتري دارند چراكه احتمال از بين رفتن يك محصول به دليل 

دانش و . خسارت ناشي از يخ بندان در اين اقليم كمتر از ساير اقليم هاي قاره اي مي باشد

 چنانچه وقوع خسارت به صورت. پيشرفت نموده استنيز محافظت از يخ بندان فناوري 

  . مي باشد مناسب كاشت محصول در نقطه رتب اتفاق افتد، بهترين استراتژي محافظت م

. ، متفاوت مي باشدمنطقه اقليم اتبسته به تغيير محصول كاشت ، مكاندر برخي مناطق

، درختان پرتقال 1835اشاره مي كند كه تا قبل از سال  (Attaway, 1997)براي مثال 

ورجيا و فلوريداي شمالي كاشت مي شدند در حاليكه امروز عموما در كاروليناي جنوبي، ج

به دليل خسارت يخ بندان، باغداران به پرتقال به عنوان يك محصول اقتصادي نگاه نمي 

زمان ميوه نيمه گرمسيري را مثال مي زند كه تا  باغ هايوي نمونه هاي متعددي از . كنند

ها اشاره به  متعددي وجود دارد كه در آنمنابع . ، پا برجا بودند1835يخ بندان شديد سال 

براي رقابت با ميوه هاي  اياالت متحدهكاشت درختان نيمه گرمسيري در جنوب شرق 

در اقليم فعلي، . توليدي كشورهاي اروپايي قرار گرفته در بخش مديترانه اي، شده است

، (Attaway, 1997). توليد ميوه هاي نيمه گرمسيري در اين نواحي قابل توجه نمي باشد

مطالعات به و كمتر مشاهدات خود را بيشتر بر اساس تجربيات كشاورزان بيان مي نمايد 

در زيانبخش متعدد يخ بندانهاي وقوع به نظر مي رسد  . توجه نموده استاقليم شناسي 

كه اين محصوالت در  محصوالت كشاورز، باعث شده استبر  1800تا  1700هاي  طول سال

تاريخچه خسارت يخ بندان در اقليم مديترانه  .ه صورت اقتصادي توليد نشوندحال حاضر ب

هاي عمده گزارش شده است ولي تنوع  برخي از خسارت. مي باشد اي كاليفرنيا پراكنده

. ها حاكي از اثرات محدوتر و كمتر در كاليفرنيا مي باشد ندانب محصوالت و زمان وقوع يخ

يك يخ بندان  .ر مركبات كاري هاي كاليفرنيا رخ داده استهاي اخير د دو يخ بندان در سال

بعد  1990يخ بندان سال . اتفاق افتاده است 1998و ديگري در دسامبر  1990در دسامبر 

مركبات وارد  باغ هاي، بيشترين خسارت را به 1937و  1913از يخ بندان هاي سال هاي 

برخي مناطق ميزان خسارت اندك و ست كه در ن انكته جالب اي. (Attaway, 1997) نمود

با وجود اينكه خسارت بر روي . در ساير مناطق اثرات تخريبي بسيار شديد بوده است

  : اين موضوع را به صورت زير بيان مي نمايدAttaway درختان ميوه زياد بود ،

بيشتر درختان در شرايط نسبتا خوبي بودند، اگرچه دماهايي را تجربه نموده بودند كه 

ين حقيقت توجيه ما اين موضوع را با علم به ا. ختان در فلوريدا را مي توانست از بين ببرددر
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دو هفته قبل   سلسيوسدرجه  2 تا  - 4 "ين  حدودانه ببكمياي صبحگاهي دممي كنيم كه 

شده  1استراحت زمستاني قرارگيري درختان در شرايط  باعث بوداز يخ بندان اتفاق افتاده 

  .است

مقاوم شدن محصول در برابر خسارت يخ بندان  ، نمونه خوبي از2000سامبر ديخ بندان 

در فلوريدا قبل از عبور يك جبهه هواي سرد وافت دما به زير صفر درجه  .مي باشد

پيامد اين حالت . وقوع يخ بندان شديد وجود دارد هواي نسبتا گرمي قبل از ، اغلبسلسيوس

بندان نسبت به دو يخ بندان ديگر در كاليفرنيا مي يخ  بهدرختان ميوه در مقاومت ايجاد 

ماهيت دوگانه و متناقض خسارت يخ بندان را كه بعد  (Attaway, 1997)جالب اينكه . باشد

براي مثال در داخل يك . از وقوع يخ بندان مشاهده شده بود، مورد تاكيد قرار داده است

درصد  Ojai ،70-60درصدي توليد پرتقال در دره  70-80ناحيه نسبتا كوچك، وي افت 

الرا را كه نسبتا نزديك مي درصد افت در دره سانتا ك 20افت در دره سانتاپائوال و فقط 

اين موضوع نشان دهنده اهميت و نقش ويژه محل كاشت در ميزان . باشد، بيان نموده است

خسارت يخ بندان بر روي محصوالت كشاورزي مي باشد به ويژه اينكه محل موردنظر در 

 .باشدقرار گرفته مناطق كوهستاني نظير ناحيه ونتورا در كاليفرنيا 

نبود ولي  1990مركبات در سال  باغ هايبه شدت يخ بندان  1998بر يخ بندان دسام 

ميزان . فته مي شودهاي قرن بيستم در نظر گر به عنوان يكي از شديدترين يخ بندان

بيشتر باغداران توان مقابله با آن را پيدا  ،1990بر عكس يخ بندان  خسارت زياد بود ولي

  ). Tiefenbacher, Hagelman, and Secora, 2000(كردند

از  2000در سال   ,Tiefenbacher, Hagelman, and Secoraبررسي انجام شده توسط 

كاليفرنيا، نشان داد كه رابطه مشخصي بين  San Joaquinدر دره  1998يخ بندان دسامبر 

بندان و نيز عرض جغرافيايي و برداشت محصول در هنگام  عرض جغرافيايي و خسارت يخ

بخش شمالي  باغ هايآنها خاطر نشان نمودند كه بيشتر . وقوع يخ بندان زود رس وجود دارد

زودتر از وقوع اولين يخ  محصوالت آنها خيلي چون متحمل خسارت بيشتري شدند ولي

آنها همچنين اشاره . بود تركميخ بندان در اين درختان آسيب  شدند لذابندان برداشت 

كه مرتبط با ارتفاع نيز  باغ هابه وجود رابطه اي ميان طول جغرافيايي و سن و اندازه نمودند 

قديمي تر در لبه شرقي و در ارتفاعي باالتر قرار گرفته  باغ هاي، San Joaquinدره در . بود

 ،ها ارزياب. قرار داشتند جديدتر در سمت غرب با ارتفاع كمتري در دره باغ هايبودند ولي 

                                                 
1 Dormant 
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هاي هواشناسي ريز مقياس در تركيب با داده هاي رقومي ارتفاع و  توصيه نمودند كه مدل

  . اطالعات خسارت تفصيلي مي توانند به فهم الگوهاي فضايي خطر خسارت كمك نمايند

(Tiefenbacher, Hagelman, and Secora, 2000)،  باغ مشاهده نمودند كه بخشي از

باغ شده بودند در صورتي كه باغداران كوچك و اعضاء دچار خسارت بيشتري بزرگتر  هاي

علت اين موضوع . بودندكمتري را تجربه كرده خسارت  )هاي تعاوني شركت(اشتراكي  هاي

بسياري  همچنين. بود هاي مشاركتي و تبادل اطالعات با يكديگر وجود ارتباط بين سازمان

بعد از يخ بندان . ا قبل از وقوع يخ بندان برداشت كرده بودنداز باغداران محصوالت خود ر

به بيمه نمودن محصول كشاورزي مستعد خسارت  زان شروع، بسياري از كشاور1990سال 

. خسارت بيشتري را تجربه نمودند 1998كشاورزان بيمه گذار در يخ بندان سال . نمودند

آنها به خسارت سرما و يا بي مباالتي  باغ هاييت بيشتر علت اين موضوع احتماال به حساس

هاي مختلف به دليل بيمه نمودن  هاي مختلف با روش آنها به تالش براي محافظت با مدل

  .خود بر مي گرددمحصوالت 

 (Tiefenbacher, Hagelman, and Secora, 2000)،  خاطر نشان نمودند كه حمايت

فظت از يخ بندان را تحت تاثير قرار احمالي دولت ممكن است تالش كشاورزان براي م هاي

، دولت به منظور كمك به خسارت ديدگان ناشي  1998و  1990در هر دو يخ بندان . دهد

گرچه اين كمك براي خسارت ديدگان مفيد است اما ا.  از يخ بندان اعتبار اختصاص داد

ين همچن. فظت فعال شوداحمهاي  ممكن است باعث كاهش انگيزه در استفاده از روش

را تشويق نمايد تا كاشت درختان را در نقاط با خطر خسارت باالي  ممكن است كشاورزان

  ).Tiefenbacher, Hagelman, and Secora, 2000(بندان گسترش دهند  يخ

سال بخاري ها براي محافظت محصوالت از يخ زدگي مورد استفاده قرار  200براي مدت 

مي  1ها اغلب آتش هاي باز اساسا بخاري . (Powel and Himelrick, 2000)مي گرفت

زماني نه چندان دور استفاده از محفظه هاي فلزي براي قرار دادن آتش  اگرچه از. باشند

 تمحصوالمحافظت از براي  2جهت متمركز كردن گرما به صورت تابشي و همرفتي

اعتقاد  ،(Powel and Himelrick, 2000) .رايج شده استدر مقابل يخ بندان كشاورزي 

ي گرم كردن هوا مورد ها به طور مستقيم برا درصد از انرژي حاصله از بخاري 75دارند كه 

استفاده قرار مي گيرد كه در مرحله بعدي به صورت همرفت مستقيم يا غير مستقيم با 

                                                 
1 Open Fires 
2 Convection   
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درصد باقي مانده از انرژي بخاري  25. هواي داخل اليه وارونگي به محصول مي رسد اختالط

تابشي به محصول مي رسد كه اين بخش از انرژي حتي در شرايط يخ بندان  ها به صورت

  .فرارفتي نيز موثر و كارآمد مي باشد

به منظور ) بخاري هاي دوكش دار يا ظروف دود زا( با محفظه فلزي اوليه  بخاري هاي

در ايالت كلرادو  Grand Junctionدر ، ,W. C. Scheu) (1907محافظت از يخ بندان توسط

تهيه نمود كه از   1او براي گرم كردن، يك وسيله نفت سوز. شدنداستفاده  اياالت متحده

معروف شد كه  HY-LOاين وسيله بعدها تحت عنوان بخاري باغي . آتش باز كارآمدتر بود

در حال حاضر  اين شركت. ساخته شد و به بازار عرضه گرديد  Scheuتوسط شركت توليدي 

       حتي قبل از عرضه بخاري هاي باغي .را توليد مي نمايد قابل حمل نيز بخاري هاي

HY-LO باغداران از محفظه هاي ساده فلزي استفاده مي كردند كه در آن ها از نفت ،

اين . تفاده مي شدسنگين يا تايرهاي كهنه الستيكي حاوي خاك اره به عنوان سوخت اس

براي مدتها باور بر اين بود كه اين دود به عنوان  آتش ها دود زيادي را توليد مي كردند و 

يك محافظ جلوي تابش خروجي از سطح زمين را مي گيرد و از اين طريق محصوالت را در 

  .مقابل يخ بندان محافظت مي نمايد

تاثير افزودن مواد دودزا به بخاي ها به منظور محافظت از كه معلوم شده است  امروزه  

استفاده از بخاري . (Mee and Bartholic, 1979)ا كال بي تاثير است يخ بندان كم بوده و ي

شده  ايجاددود هاي باغي در سطح جهان برا ي مدتي روش استاندارد و مرسومي بود ولي 

هاي  استفاده از بخاري هاي باغي مولد دود در سال . آلودگي محيط زيست مي شد باعث

اعتراض هاي . الت متحده ممنوع گرديدبعد به داليل بهداشتي و زيست محيطي در ايا

  . عمومي شديد باعث حذف بخاري هاي دود زا گرديد

در خواستي را چاپ نمود  1947اكتبر  20در  Pasadena Star-Newsبراي مثال روزنامه 

، مدير اداره جديد التاسيس آلودگي هواي لوس آنجلس  Louis C. McCabeكه در آن از 

اقدام  موجود مييون بخاري باغي 4جمع آوري مواد دودزا از خواسته شده بود تا نسبت به

ناحيه ديگر، آيين نامه  7و   Orange Countyاداره كنترل كيفيت هواي  ناحيه. نمايد

ليد كننده دود را به تصويب ممنوعيت استفاده از سوخت هاي غير استاندارد و نيز ظروف تو

  .(SCAQMD, 2002) رساندند

                                                 
1Oil - burning 
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آلوده  درجههاي با  باغداران چند سالي فرصت داشتند تا روشدر اياالت متحده، 

هاي با دود كش معكوس  بخاري. كنندگي كمتري را براي محافظت از يخ بندان پيدا كنند

 ,Leonard)، براي مدتي مورد استفاده قرار گرفت ر آنها دود و بخار گردش مي نمايدكه د

برگردان و بخاري هاي با سوخت پاك  امروزه استفاده از بخاري هاي با دود كش. (1951

پروپان در بسياري از مناطق بال مانع مي باشد ولي قبل از به كارگيري هر نوع بخاري الزم 

آلودگي محيط هزينه هاي باالي سوخت و . دات محلي نيز مورد بررسي قرار گيراست مقرر

 افظت از يخباعث كاهش استفاده از بخاري ها براي مح 1900در طي اواسط دهه  زيست

هاي باد به تدريج جاي بخاري هاي باغي را به عنوان  ، ماشين1950در طي دهه . بندان شد

هزينه مورد نياز براي خريد آنها بيشتر بود ولي . محافظت از يخ بندان گرفتند روشي بهتر در

 استفاده از بخاري ها براي 1970در دهه . هزينه هاي نيروي انساني و اجرايي كمتر بودند

هاي با  آتش هاي كوچك و بخاري. شد منسوخمقابله با سرمازدگي و يخ بندان تقريبا 

امكان اينكه استفاده از  ولي رخي از نقاط دنيا استفاده مي شودسوخت جامد هنوز در ب

  .وجود دارد بخاري هاي با سوخت پاك متوقف شودبه جز  بخاري ها
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  فصل دوم
  يخ بنداناز  محافظتهاي  روش

  

  مقدمه  

هاي محافظت از يخ بندان بدون  در اين فصل اطالعاتي در مورد جنبه هاي مهم روش

هاي بعدي خواهد  اطالعات بيشتر در فصل. ذكر معادالت يا مفاهيم پيچيده ارايه مي شود

از نام بردن منابع و مراجع در متن خودداري  ،به منظور رعايت اختصار و سادگي متن. آمد

  .شده است

  

  حساسيت محصوالت و دماهاي بحراني 

دماي سرد نمي باشد بلكه وقوع محصوالت كشاورزي ناشي از  خسارت يخ بندان روي

ايجاد يخ . در داخل بافت گياه مي باشد) بيرون از سلول( 1اساسا از تشكيل يخ برون سلولي

سلول ها  و منجر به صدمه به  2هيدراته شدندبرون سلولي باعث خارج شدن آب از سلول و 

گياهان تمايل به مقاوم نمودن خود در  ،بعد از وقوع دوره هاي زماني سرد. ها مي شود سلول

خود را از دست مي  3زماني گرم، مقاومت مقابل صدمه يخ بندان دارند و بعد از يك دوره

مجموعه اي از اين عوامل و ساير عوامل، دمايي را كه در آن يخ در درون بافت گياه . دهند

                                                 
1 Extracellular                                                                  4 Critical temperature 
2 Dehydrate                                                                      5 Critical damage temperature 
3 Hardening 
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افت  ميزان آسيب يخ بندان با. تشكيل شده و باعث وقوع آسيب مي شود تعيين مي كنند

د مي شود به عنوان دما افزايش پيدا مي كند و دمايي را كه در آن به محصول خسارت وار

نشان مي  Tcدر نظر مي گيرند و با  2بحراني  يا دماي زيان بخش 1آستانه دماي بحراني

با انجام مطالعات آزمايشگاهي در اطاقك  كمينهبه طور كلي بيشتر آستانه هاي دماي . دهند

 رشد و سرد كردن مصنوعي با يك نرخ ثابت تا رسيدن به آستانه دمايي از پيش تعيين شده

درصد خسارت  در مرحله بعدي. دقيقه تعيين مي شود 30و ماندن در آن دما براي مدت 

  .اندازه گيري مي شود

طبقات مختلف مقاوم شدن در برابر سرما براي سبزيجات و ساير گياهان باغي در جدول 

 براي محصوالت زراعي دامنه تغييرات دماي زيان بخش .نشان داده شده است 2- 4و 4-1

بادام در ارقام مختلف دماهاي بحراني براي . نشان داده شده است 5- 4بحراني در جدول 

و براي درختان  8- 4و  7-4و انگور در جداول  ، ساير درختان ميوه خزان كننده6- 4جدول 

نشان داده شده  10-4و مركبات در جدول  9- 4كوچك و كيوي و توت فرنگي در جدول 

 بعد از آغاز توسعه مرحله گل دهي تا زمان  T90و  T10ادير در اغلب اين جداول، مق. است

نسبت به يخ زدگي مي  حلهحساس ترين مر كه ميوه افزايش پيدا مي كندتشكيل  آغاز

  . باشند

در مرحله آغازين رشد بسيار پايين مي باشد ولي با گذشت زمان با سرعت  T90دماي  

اسيت باالي گياه، اختالف اندكي بين در زمان حس. افزايش مي يابدT10 بيشتري نسبت به 

T10  وT90   مقادير . يك گياه وجود داردبرايTc  ها  و تاكستان درختان خزان كنندهبراي

ي مربوط به ها عكس). 8-4تا  6- 4جداول ( ژيكي تغيير مي كند نسبت به مرحله فنولو

مي  دسترسهاي زير قابل  بسياري از محصوالت كشاورزي در سايت مراحل فنولوژيكي

  . باشد

www.fruit.prosser.wsu.edu/frsttables.htm 
www.msue.msu.edu/vanburn/crittemp.htm  

اطالعاتي را در خصوص زمان آغاز و خاتمه عمليات محافظت فعال ارايه  Tcاگرچه مقادير 

در  Tcبه طور كلي مقادير . مي نمايد ولي براي استفاده از آن ها بايستي احتياط  نمود

را بيان مي كنند كه در آن دماها ميزان مشخصي از  دماي شكوفه، گل يا چغالهحقيقت 

گياه مشكل مي باشد و اين  هاي اندازه گيري بر روي بافت. ده مي باشدخسارت قابل مشاه
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 قدري دماها احتماال با دماي هوا كه توسط كشاورزان مورد اندازه گيري قرار مي گيرند،

 دماي شكوفه، گل و چغاله) از قبيل پرتقال(جز ميوه هاي بزرگ  به. متفاوت مي باشد

هاي محافظتي فعال بايستي در دماهاي  بنابراين روش. معموال كمتر از دماي هوا مي باشد

براي ميوه . گفته شده است آغاز و خاتمه يابند 4هواي باالتر از آنچه كه در جدول فصل 

غلب سريع تر از دماي ميوه افت پيدا مي كند هاي بزرگ مثل مركبات، دماي هوا در عصر ا

هاي باد را مي توان در زماني كه دماي هوا برابر يا اندكي  لذا استفاده از بخاري ها يا ماشين

را  هاي مناسبي ، راهنمايي4در فصل ارايه شده  Tcمقادير . باشد آغاز نمود Tcكمتر از دماي 

ولي اين مقادير بايستي با . ي نمايندهاي محافظت فعال فراهم م براي زمان بندي روش

چرا كه ساير پارامترها از قبيل اختالف بين دماي هوا و  احتياط مورد استفاده قرار گيرند

نيز  دماي گياه، درجه مقاومت گياه به سرما و غلظت باكتري هاي هسته ساز يخ فعال

(INA)1  در اين رابطه دخالت دارندنيز.  

  

  محافظت غير فعال

بندان و به عنوان  يخشب هايي هستند كه قبل از  روش 2غير فعال محافظت هاي روش

 هاي محافظت غير فعال مهمترين روش. استفاده مي شوند 3هاي فعال جايگزين جهت روش

  :عبارتند از

          انتخاب محل مناسب كاشت  �

           هواي سرد  جريانمديريت  �

             انتخاب محصول  �

         4درختان پوششي �

            مديريت تغذيه گياه  �

               هرس مناسب  �

  گياه روي پوشش هاي  �

    اجتناب از شخم زدن خاك �

  آبياري   �

                                                 
1 Ice Nucleation Active 
2 Passive protection 
3 Active protection 
4 Canopy trees 
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  هاي هرز علفاز بين بردن  �

  هاي خاكش پوش �

  رنگ كردن و پوشانيدن تنه درختان �

  ها كنترل باكتري �

  سالهيك شت براي محصوالت تنظيم تاريخ كا �

براي رفع و هاي فعال هستند و اغلب  روشكم هزينه تر از  "هاي غير فعال معموال روش

  .هستند كافيداراي كارآمدي نياز به محافظت فعال 

  

  انتخاب محل مناسب كاشت 

بندان مستعدتر و آسيب پذيرتر  باغداران  مي دانند كه برخي نقاط نسبت به خسارت يخ

جديد  محصوالت براي كاشتمناسب اولين قدم در انتخاب محل . از ساير نقاط هستند

. گفتگو با ساكنين محلي در مورد نوع و رقم محصوالت قابل كشت در منطقه مي باشد

ر كلي به طو. بندان دارند يخ مستعدباغداران محلي و مروجين اغلب ديد خوبي از نقاط 

در عين حال، . تري داشته و لذا آسيب پذيرتر هستندندماي پايي چاله هامناطق پست و 

وقات فقط در يك بخش از مزرعه رخ مي دهد بدون آنكه اختالف بندان برخي ا خسارت يخ

در برخي حاالت ممكن است به دليل اختالف . توپوگرافي مشخصي با ساير نقاط داشته باشد

  .در خاك را تحت تاثير قرار دهد ه مي تواند هدايت و ذخيره حرارتدر نوع خاك باشد ك

خشك منتقل مي كنند و هر  هاي رسي ، گرما را بهتر از خاكهاي شني خشك خاك

هنگامي كه . قل مي كنندتحرارت را ذخيره و من) پيت(هاي آلي  بهتر از خاك مورد دو

كل  يك يا دو روز بعد از خيس بودن( ميزان آب خاك نزديك به ظرفيت زراعي مي باشد

هاي  در عين حال خاك. انتقال گرما ايجاد خواهد شدو ذخيره  شرايط برايبهترين ، )خاك

لذا در هنگام . آلي بدون توجه به ميزان آب قدرت ذخيره و انتقال اندكي براي گرما دارند

هاي  بندان بايستي از كاشت در خاك انتخاب محل براي كاشت در يك ناحيه مستعد به يخ

  .آلي اجتناب نمود

لذا هواي سرد مثل آب در هنگام وقوع سيل  ،تر از هواي گرم مي باشد چگالهواي سرد 

 .)4-6شكل (مت مناطق پست حركت كرده و در نقاط كم ارتفاع و گود تجمع مي يابد به س

هاي حفاظتي  مگر آنكه روش ،در نقاط گود اجتناب نمود كاشت درختانبنابراين بايستي از

كافي در برنامه مديريت بلند مدت مزرعه در نظر گرفته شده  فعال مقرون به صرفه به اندازه
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براي مثال در . مقياس مزرعه اي و هم منطقه اي مهم مي باشد اين موضوع هم در. باشد

سردتر از دامنه هاي كوه  "مقياس منطقه اي، اعماق دره ها در نزديكي رودخانه ها معموال

نقشه دماي منطقه و تعيين مناطقي كه ، اين نقاط از نقشه هاي جغرافيايي .مجاور مي باشد

هنگامي كه آسمان . قابل شناسايي مي باشند نيز ،مه ابتدا در آن مناطق تشكيل مي شود

براي نيز اندازه گيري دما . سردتري دارند هاي شب نقاط گود صاف است و باد ضعيف

  .شناسايي نقاط سرد در هر موقع از سال امكان پذير مي باشد

، آنها را از نور خورشيد دور دامنه هاي پشت به آفتابدر  خزان كنندهكاشت گياهان 

نوعي محافظت طبيعي صورت  ث تاخير در زمان گلدهي شان مي شود و اغلبنموده و باع

كه  است كاشت درختان نيمه گرمسيري در شيب هاي رو به آفتاببهترين محل . مي گيرد

  .ندنمايمي نور خورشيد گرفته و ذخيره انرژي مستقيم بيشتري را از خاك و محصول 

  

  1هواي سرد  مديريت جريان

درختان، درختچه ها، تپه هاي خاكي، توده هاي علوفه و حصارها برخي از اوقات براي 

در اطراف نواحي كشاورزي مورد استفاده قرار مي گيرند و انجام  ي سردهوا جريانكنترل 

مطالعه دقيق نقشه هاي . دهد كاهشبندان را  مناسب اين كار مي تواند پتانسيل صدمه يخ

مي جلوگيري بندان  ايجاد صدمات عمده ناشي از يخ از  رابطهدر اين  توپوگرافي اغلب

مفيد خواهد ان هواي سرد در مسير شيب مطالعه جريبراي  زا دود مواداستفاده از  .نمايد

هرچند  بندان تابشي انجام شوند يخهاي با  اين مطالعات در طي شب الزم است .بود

ان هواي سرد، چيدمان الگوي جري تعيينبعد از  .زير صفر باشد "ضرورتي ندارد كه دما حتما

  .شدخواهد از يخ بندان  محافظت باعث افزايش مناسب موانع

هاي مديريتي متعددي  شده باشد، روش هچنانچه از قبل محصولي در نقطه سرد كاشت

موانعي كه جلو عبور هواي سرد . درا كاهش مي دهبندان  وجود دارد كه احتمال خسارت يخ

اين موانع مي توانند شامل . شوند برداشتهاز اطراف محصول را مي گيرند بايستي جابجا و 

هاي علوفه و يا پوشش گياهي متراكم موجود در  وده، ت، حصارهامزرعه پرچين هاي اطراف

جريان يل تسه سازي زمين نيز بعضي مواقع باعث هموار .سراشيبي حاشيه مزرعه باشند

از  بتواند به راحتي شده هواي سرد از ميان محصول مي شود به طوريكه هواي سرد وارد

مسير  راستايكاشت درختان بايستي در  هاي امتداد رديف. داخل محصول عبور نمايد

                                                 
1 Cold Air drainage 
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مزاياي در عين حال . د تا هواي سرد مجبور به توقف نشودنطبيعي جريان هواي سرد باش

وجود . باشديشتر ب به معايب ناشي از فرسايش خاك و ساير معايباين كار بايستي نسبت 

جريان  محصول مي تواند باعث سردتر شدن هوا و تسهيل يباالدر  شو كل كاهچمن و 

انگور و مركبات با بقاياي گياهي  باغ هايدماي هوا در . دهواي سرد به سمت محصول شو

خت بسته به شرايط خاك و وضع لمشابه با خاك  باغ هاينسبت به موجود در سطح خاك 

ها  ، تفاوتبدون وجود محصول. كمتر مي باشدگراد  درجه سانتي 5/0از صفر تا  هوا

بخش هاي بااليي خت در لوجود خاك به طور كلي بنابراين . بيشتر خواهد بود "احتماال

و در نتيجه احتمال ريزش جريان هواي سرد به سمت شده  دماافزايش باعث  ،شيب ها

  .شدخواهد كمتر محصول 

  

  انتخاب محصول 

بندان  انتخاب شوند كه دير گل هستند تا احتمال آسيب ناشي از يخ بايد محصوالتي

براي . بندان دارند بيشتري به يخ تحملانتخاب شوند كه بايد كاهش يابد و نيز محصوالتي 

درختان ميوه خزان كننده خفته  جوانه هايبندان بر روي تنه، شاخه ها و يا  آسيب يخمثال 

تجربه ها و ميوه هاي كوچك را  خسارت روي گل اين محصوالت نمي شود وليوارد و انگور 

 خزان كننده دير گل به دليل كاهش احتمال وقوع يخمحصوالت  انتخاب. نمودخواهند 

تر  ارقام مقاوم بايد در مركبات. سارت مي گرددنها از خبندان در بهار باعث محافظت آ

بندان دارند و ليمو  به خسارت يختحمل را براي مثال انواع ليمو كمترين . شودانتخاب 

همچنين ساقه زير زميني  .بيشتري دارند مقاومتت، نارنگي و پرتقال ترش، گريپ فرو

 ساقه هاي زيرزميني بيشتر نسبت به ساير مقاومت مركبات را به يخ بندان  پرتقال سه برگي

  .مي دهد افزايش

دماي زير صفر را به  وقوع ، تعيين تاريخ كاشت كه پتانسيليبراي محصوالت رديف

در  "در بعضي موارد محصوالت رديفي و يكساله مستقيما. حداقل برساند مهم مي باشد

از رفع و بعد  ،شته شدهي تحت كنترل كاها محيط در بلكهكاشته نمي شوند  فضاي آزاد

برنامه هاي كاربردي متعددي در قالب نرم  .بندان به محل اصلي منتقل مي شوند خطر يخ

كه  ،در مورد احتمال و خطر در لوح فشرده ضميمه اين كتاب ارايه شده است Excelافزار 

 يخوقوع اگر . ارايه خواهد گرديد ريسكنحوه استفاده از آن در فصل مربوط به احتمال و 
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دماي  دربندان اجتناب ناپذير باشند، انتخاب محصوالت براي كاشت بر اساس مقاومت آنها 

  .صورت مي گيردزير صفر 

  

  درختان پوششي 

 مي كارند باغداران درختان مركبات و خرما را با هم، در آمريكا كاليفرنياجنوب ايالت در 

محافظت مي  خسارت يخ بنداندرختان مركبات در مقابل  ازتا حدي كه درختان خرما  چرا

روش سودمندي براي محافظت از محصول بازار پسندي بوده و  رماخهمچنين . كنند

در آالباما برخي از . مي باشد مربوط به محافظت بندان بدون صرف هزينه هاي خسارت يخ

موج  باغداران درختان كاج را همراه با نوعي پرتقال مي كارند كه درختان كاج تابش ورودي

در . دنمحافظت مي نمايدر مقابل يخ بندان از پرتقال  به سطح زمين را افزايش داده و لندب

بندان مورد استفاده قرار مي  برزيل درختان سايه انداز را جهت محافظت درختان قهوه از يخ

  .دهند

  

  مديريت تغذيه گياه 

 تغذيه و كودبندان آسيب پذيرتر هستند و  نسبت به خسارت يخ بيمار درختان ضعيف و

همچنين درختاني كه به صورت مناسب تغذيه . سالمت گياهان را بهبود مي بخشد دهي

و شكوفه خود را در بهار زودتر از موقع معمول  زنشده اند تمايل دارند تا برگ خود را در پايي

در عين . بندان مي شود به يخنسبت باعث افزايش آسيب پذيري اين امر از دست بدهند كه 

منابع موجود به يخ بندان مبهم بوده و عناصر غذايي ويژه و افزايش مقاومت  بينرابطه حال، 

به طور كلي مصرف كود ازت و فسفر قبل . است جزييهاي  و تحليل متعدد حاوي تناقضات

. مي شود بندان بندان باعث افزايش رشد و افزايش حساسيت به خسارت يخ از وقوع يخ

كود ازت در اواخر تابستان و اوايل بايستي از مصرف  سرماجهت افزايش مقاومت گياه به 

 ها بعد از يخ ي و ترميم بافتولي فسفر براي تقسيم سلولي و بازياب. نمودخودداري  زپايي

تنظيم آب در گياهان  و فتوسنتز پتاسيم تاثير مطلوبي روي. الزم و ضروري مي باشد بندان

  .اتفاق نظر ندارندبندان  در محافظت از يخ دارد ولي پژوهشگران در مورد منافع پتانسيم

بندان شده و  هاي روغني در مركبات، باعث افزايش خسارت يخ استفاده از آفت كش

  .دشوتوصيه نمي بندان  استفاده از آنها قبل از فصل يخ
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  هرس مناسب 

. رشد و گلدهي آنها توصيه مي شود در تاخيرراي ايجاد ها ب هرس دير هنگام تاكستان

 1چوب پايه هنوز بخش بندان زيان يخ وقوعد چرا كه بعد از ومي ش توصيه دو بار هرس

 برگرداندنها در ابتدا و سپس  تاكستان درهرس شاخه هاي پايينتر . براي توليد وجود دارد

چرا كه شاخه هاي پايينتر نسبت  توصيه مي شودشاخه هاي باالتر به سمت  عمليات هرس

آوردن ميوه از سطح زمين  هرس انگور به منظور باال. آسيب پذيرتر هستنديخ بندان  به 

بندان دما با ارتفاع  هاي يخ در طي شب به طور كلي باعث محافظت مي گردد چرا كه

درخت در باعث افزايش فعاليت فيزيولوژيكي  زهرس مركبات در اواخر پايي. افزايش مي يابد

به بندان  هرس مركبات بايستي قبل از فصل يخ. زمستان مي شوددر بندان  طي فصل يخ

سرزني  )مهرماه( مركبات كه در اكتبردرختان براي مثال خسارت شديد در . برسد اتمام

اگر  .صورت گرفته است مشاهده شده است )آذر ماه( بندان در دسامبر شده اند و يخ

قليمي كاشته شده باشند كه سرماي الزم را به اندازه كافي براي در ا خزان كنندهدرختان 

در غير اين صورت . هرس شوند اي خفته تامين نمايد، درختان نبايده ايجاد خسارت در گل

مي تواند در طي دوره استراحت درخت انجام شود  ولي خزان كننده هرس درختان 

  .مشكالتي را در پي خواهد داشت

  

  گياه روي پوشش هاي 

آسمان صاف بوده دماي از  موجود بر روي محصوالت كشاورزي بيشترهاي  پوششدماي 

پوشش روي . مي شودبه سمت گياه و از اينرو باعث افزايش تابش ورودي موج بلند در شب 

به محيط نيز موثر مي  به صورت همرفت عالوه بر آن براي كاهش هدر رفت گرمامحصول 

مورد براي اين منظور  "ايي و مواد مصنوعي معموالپوشش هاي حصيري قابل جابج. باشد

 باغ هايدر "اين روش عمدتا ،نيروي انساني باالي به دليل هزينه. استفاده قرار مي گيرند

با درختان كوتاه مورد استفاده قرار مي گيرد كه نياز به اسكلت و چهارچوب محكمي  ككوچ

 يبه دليل كم ي گياهيها مشكالت ناشي از بيماري در داخل پوشش ها گاهي اوقات. ندارند

براي مواقع برخي در پلي پرو فيلن  بافته شده از جنس هاي پالستيك. تهويه رخ مي دهد

درجه  5تا  1محافظت از حدود ميزان . ارزش استفاده مي شوند از محصوالت بامحافظت 

                                                 
1 Resource wood 
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فيد نيز گاهي براي پالستيك س. سانتي گراد بسته به ضخامت پالستيك متغير مي باشد

پوشانيدن موضعي . مراقبت از تنه درخت و نه ميوه و سبزيجات مورد استفاده قرار مي گيرد

مشكي در افزايش دماي هواي مجاور شاخ و برگ تا به رنگ پلي پرو فيلن  درختان انگور با

  . ولي پالستيك شفاف به طور كلي موثرتر مي باشد .موثر بوده است c ◦5/1حدود 

  

  اب از شخم زدن خاك اجتن

دوره هاي شخم زدن خاك باعث افزايش منافذ هوا در خاك شده و بايستي در طي 

هوا يك هادي گرمايي ضعيف بوده و گرماي ويژه . بندان از آن اجتناب كرد يخ حساس به 

هاي داراي منافذ هوايي زيادتر و بزرگتر قدرت انتقال و ذخيره گرمايي  پاييني دارد لذا خاك

اگر خاك شخم خورده باشد، كوبيدن و آبياري آن باعث بهبود انتقال و ذخيره . پاييني دارند

  .گرما خواهد شد

  

  آبياري 

كه مانع از انتقال  داردمنافذ هوايي بيشتري در آن وجود  است،هنگامي كه خاك خشك 

 بندان با خيس ، محافظت از يخخشكهاي  بنابراين در سال. و ذخيره گرما خواهد شد

اك در حد ظرفيت هدف نگهداشتن ميزان آب خ. شدخواهد  ترهاي خشك به كردن خاك

نيازي  .مي باشد خاكروز بعد از خيس شدن  3تا  1معادل ميزان آب در فاصله و مزرعه اي 

  30عمق نيست كه اعماق خاك خيس شود چرا كه بيشتر ذخيره انتقال حرارت روزانه در 

تر شدن آن  كردن خاك اغلب باعث سياه خيس. گيردباالي خاك صورت مي سانتي متري 

زماني كه سطح خاك خيس است، . شده و در نتيجه جذب نور خورشيد را افزايش مي دهد

تبخير نيز افزايش يافته و هدر رفت انرژي افزايش مي يابد و در نتيجه موازنه انرژي به 

، بندان قبل از وقوع يخ ست كها بهتربنابراين . جابجا مي گردد ،سمت خروج بيشتر انرژي

  .را داشته باشد خورشيدنور توسط خاك خيس شود تا اينكه خاك امكان گرم شدن

  

  از بين بردن علف هاي هرز

موجود در سطح  ) علف هاي هرز( يگياهپوشش  الزم است براي محافظت غير فعال 

تسهيل جذب تابش توسط خاك شده و در  اين كار باعث .جمع آوري شود يا تاكستان باغ

همچنين اين گياهان محل زندگي . نتيجه انتقال و ذخيره انرژي بهتر انجام خواهد شد
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 ن با تعداد اين باكتريبندا هستند كه ميزان خسارت يخ هسته ساز يخ فعالهاي  باكتري

  .ها نسبت مستقيم دارد

از بين  مختلف هاي به طور كلي كندن، شخم زدن و استفاده از علف كش ها روش

در صورت امكان از بين بردن گياهان پوششي بايستي  .بردن گياهان سطح باغ  مي باشند

هم شود و يا به موقع صورت گيرد تا فرصت الزم براي تجزيه باقي مانده اين گياهان فرا

 .از سطح زمين جمع آوري شوندبالفاصله درغير اين صورت، گياهان چيده شده بايستي 

دماي سطح باغ وجود دارد  رد سانتي متر، اختالف اندكي 5براي چمن با ارتفاع باالتر از 

 تا به كمترين ميزان دماي سطح ح افزايش مي يابدطولي با كوتاه تر شدن كانوپي دماي س

 2سانتي متر حداكثر  5خاك لخت و چمن با ارتفاع دماي اختالف  .لخت برسدبراي خاك 

كمتر از  "دماي هوا احتماال با در عين حال اختالف. گزارش شده است سلسيوسدرجه 

c◦2 خاك بعد از آن بندان انجام شود و  بايستي قبل از يخ زني عمليات شخم. خواهد بود

موثرترين . و ذخيره حرارت به خوبي انجام شودآبياري شود تا اينكه انتقال  كوبيده شده و

استفاده از ها رشد آنيا جلوگيري كردن از روش براي از بين بردن پوشش گياهي سطح باغ 

بندان  يخدوره رشد حساس به اين كار نيز بايستي قبل از شروع . مي باشدكش ها  علف

  .انجام شود

  

   ش هاي خاكپوش

هاي پالستيكي اغلب براي گرم كردن خاك و افزايش محافظت مورد استفاده  پوشش

پالستيك شفاف بهتر از پالستيك سياه خاك را گرم مي كند و خيس . قرار مي گيرند

برخي اوقات . گردد الستيك باعث كارآمدي بيشتر آن ميكردن خاك قبل از استفاده پ

ريشه هاي  زدن ي جلوگيري از يخهاي گياهي در طي دوره استراحت درختان برا مالچ

هاي گياهي انتقال گرما به داخل خاك را  مالچولي . درخت مورد استفاده قرار مي گيرد

به . بندان آسيب پذيرتر مي كنند رو درختان را بعد از گلدهي به يخ كاهش داده و از اين

و جابجا بندان  هايي توصيه مي شوند كه يخ هاي گياهي فقط براي مكان طور كلي مالچ

هرس كردن  خزان كنندهغير براي درختان . شدن خاك به عنوان يك مشكل مطرح باشند

درختان و باال آوردن تاج پوشش جهت امكان مبادله بهتر گرما به خاك در زير  حاشيه

  .نمودخواهد  كمكبندان  محافظت از يخكمك به درختان و 
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  تنه درختان  نرنگ كردن و پوشانيد

برخي اوقات هنگام وقوع نوسانات زياد دما از يك روز گرم  خزان كنندهپوست درختان 

تكس سفيد قابل حل الرنگ كردن تنه درختان با . بندان ترك بر مي دارد به يك شب يخ

گراد است اين  درجه سانتي 10زماني كه دماي هوا باالي  زدرصد در اواخر پايي 50در آب 

 رنگ سفيد، عايق كردن و پيچيدن پشم شيشه در تاثير. مشكل را كاهش خواهد داد

تنه  رنگ كردن يا پوشانيدن. شده است ثابتبندان  يخ به درختان هلو تمقاوم افزايش

تر را به شدنمقاوم شده و باالي ناشي از تابش روزانه  باعث كاهش درجه حرارتدرختان 

ه داراي منافذ هوايي بوده ك موادي(با استفاده از مواد عايق  پوشانيدن تنه درختان. دمي كن

بندان و مرگ احتمالي  درختان جوان را از خسارت يخ) هستند مو در برابر انتقال گرما مقاو

هايي استفاده كرد كه آب را جذب نمي كنند و تنه  بايستي از عايق. محافظت مي نمايند

از  هايعايق  .درختان بايستي از سطح زمين تا آنجايي كه امكان دارد پوشانيده شوند

با درجه باالي مقاومت به انتقال گرما بهترين محافظت را  1پشم شيشه و پلي اورتان جنس

تا  3هاي تنه درختان بعد از  به طور كلي پوشش. فراهم مي كنند موجوددر بين پوششهاي 

پوشانيدن تنه درختان مركبات جوان با كيسه هاي آب براي . سال برداشته مي شوند 4

  .پلي اورتان و الياف پشم شيشه گزارش شده استاسفنج هاي ت به محافظت بهتر نسب

هاي گياهي مي  بيماريايجاد درختان افزايش پتانسيل براي  عيب عمده پوشانيدن تنه

سانتي متري از سطح زمين قرار  15بنابراين شكوفه ها بايستي در ارتفاع حداقل  .باشد

استفاده از قارچ كش ها قبل از پوشانيدن تنه درخت به كاهش مشكالت مربوط به . بگيرند

  .بيماري كمك مي كند

  

  ها  كنترل باكتري

غاز مي آ INAهاي  با حضور باكتري "فرآيند تشكيل يخ غالبا ، براي وقوع يخ زدگي

بيشتر باشد، احتمال تشكيل يخ نيز بيشتر خواهد  INAهاي  باكتري تراكمشود، هر چقدر 

 بافتشروع به گسترش به داخل  از طريق منافذ موجود در سطح يخ ،بعد از تشكيل. شد

ها  براي از بين بردن باكتري) تركيبات مس(ها  به طور كلي حشره كش. مي كندگياه هاي 

هاي فعال غير هسته  باكتري(هاي رقيب  روش ديگر استفاده از باكتري. استفاده مي شود

                                                 
1 Polyurthane 
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در عين حال، اين . مي باشد INAبراي مقابله و كاهش غلظت باكتريهاي  NINA) ساز يخ

براي اطالعات بيشتر به  .روش حفاظتي به طور وسيعي مورد استفاده قرار نگرفته است

  .مراجعه نماييد 6فصل 

  

 حفاظت فعال

  :عبارتند ازفظت فعال احمهاي  روش

  هاي باغي بخاري �

  بادمولد هاي  ماشين �

  بالگردها �

  روي پوشش گياهي ياري بارانيآب �

  آبياري سطحي �

  هاي اسفنجي  عايق �

 ي تركيبيها روش  �

براي كاهش اثرات دماهاي هاي ديگر،  با روش تركيبدر يا  وبه تنهايي ها  تمام روش

 امكاناتهزينه هر روش متفاوت است و بستگي به . مورد استفاده قرار مي گيرندزير صفر 

 1- 7ها به عنوان نمونه براي كشور آمريكا در جدول  ولي برخي قيمت. محلي و قيمتها دارد

مثال آبياري باراني ( دارد چندگانهدر برخي موارد روش حفاظتي كاربردهاي . ارايه شده است

الزم است فوايد ديگر كاربردها از كل و ) براي تامين نياز آب محصول نيز به كار مي رود

  .هزينه ها كم شود تا منافع روش حفاظتي به طور مجزا محاسبه گردد

  

  بخاري هاي باغي

به . هاي باغي گرما را براي كمك به جبران انرژي از دست رفته فراهم مي كنند بخاري

ي دود كش گرم كننده ها(ها هم گرماي اشياء فلزي را افزايش مي دهند طور كلي بخاري

گرماي كافي به محصول برسد بطوريكه اگر . ه صورت آتش باز عمل مي كنندهم ب و) دار

ولي . افت نخواهد كرد جايگزين شود، دما تا آستانه زيان بخش تمام انرژي از دست رفته

رماي توليد شده به آسمان مي از گ چراكه بخش زيادي(يي كامل را ندارندآها كار سيستم

طريق طراحي و  از. انجام شوديك طراحي و مديريت مناسب است كه  ضروريلذا  )رود

اندازه كم مي توان  هاي كوچك با تعداد زياد و مديريت مناسب يك سيستم شامل بخاري
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بندانهاي تابشي  ي سيستم را تا حدي باال برد كه محصول را در برابر بيشتر يخآيكار

شرايط بدون وارونگي كه وزش باد وجود اما در هنگام وارونگي جزئي يا . محافظت نمايد

  .كافي جهت محافظت از محصوالت را نداشته باشند ها توانايي دارد، ممكن است بخاري

بندان تابشي در محدوده  انرژي الزم براي جبران تابش از دست رفته در يك شب يخ

در  درحاليكه گرماي توليد شده توسط بخاري ها. وات بر متر مربع مي باشد 50تا  10

وات بر متر مربع است كه بستگي به نوع سوخت، سرعت احتراق، و  280تا  140حدود 

ليتر در  85/2تعداد صد بخاري دودكش دار در هكتار سوختي معادل . تعداد بخاري ها دارد

مگا ژول بر ليتر مي باشد كه تقريبا  9/37ساعت را مي سوزاند و گرماي توليد شده حدود 

سود خالص بستگي به شرايط جوي . وات بر متر مربع مي باشد 360ا معادل انرژي برابر ب

در گراد افزايش در ميانگين دماي هوا  دارد، اما مي توان انتظار داشت يك درجه سانتي

 5/1نسبت به دماي اندازه گيري شده در ارتفاع متري  3سطح زمين تا ارتفاع حدود  فاصله

بخاري ها محافظت بيشتري را براي از م در عين حال تابش مستقي .مشاهده شود متري

از آنجايي كه ميزان انرژي خارج شده از . كه در معرض آنها هستند فراهم مي كند يگياهان

ها از دسترس  انرژي بخاري بيشتر هدررفت انرژي از محصول است، بخاري ها بيشتر از

اگر سيستم گرمايشي به خوبي . خارج شده و در گرم كردن هوا يا گياهان نقشي ندارد

هوا را كه زير اليه اينورژن  بخشي ازطراحي شود به نحوي كه بتواند انرژي از دست رفته 

ارج شده قرار دارد با حداقل فرارفت يا بدون فرارفت گرما به آسمان جايگزين كند، انرژي خ

بندان تقريبا برابر و سيستم  زان انرژي مورد نياز براي جلوگيري از خسارت يخبا مي

براي بدست آوردن بيشترين بهره وري، افزايش تعداد بخاري . گرمايشي كارآمد خواهد بود

علت هزينه اگرچه عملي كردن آن اغلب به . ها و كاهش درجه شعله آنها مفيد خواهد بود

   .مشكل خواهد بود... ساني وهاي اجرايي و تامين نيروي ان

اگر وارونگي دمايي ضعيف باشد و يا وسعت آتش بخاري زياد و دماي آن باال باشد، 

باالتر صعود كرده و گرما به باالي سطح محصول منتقل و از دست  سطوحهواي داغ به 

بخاري هاي جديد . خواهد شد و اتالف انرژي خواهد رفت و باعث كاهش بهره وري سيستم

كاهش داده و باعث افزايش  ميزان هدر رفت گرما را ل بيشتري روي دما داشته وكنتر

ها شعله هاي ماليمي داشته و فاقد دود  مدترين سيستمآكار. يي سيستم مي شوندآكار

انرژي خروجي . ها در دماهاي باال باعث كاهش عمر آنها مي گردد استفاده از بخاري. هستند

ناشي از بخاري هاي با سوخت مايع و گاز نزديك به دو برابر ميزان انرژي بخاري هاي با 
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ارتفاع سقف وارونگي پايين (وقتي كه وارونگي دمايي شديد باشد . سوخت جامد است

، در اين ر هستنددما موثرت افزايشدر  بخاري هاو  رم شده كم است، حجم هواي گ)باشد

دودكشدار  بخاري هايدماي گاز خارج شده از (حالت اگر آتش دامنه وسيعي نداشته باشد 

در . هواي گرم شده به آرامي باال مي رود) گراد باشد درجه سانتي 635بايد نزديك به 

سقف  ارتفاع(ها خيلي موثر نيست  شرايط وارونگي ضعيف دمايي  استفاده از بخاري

بندان  يخ بيشتر خسارت. زيرا كه حجم هواي بيشتري بايستي گرم شود )استوارونگي باال 

در گذشته . هاي بيشتري الزم است بخاري در حاشيه باغ اتفاق مي افتد و در اين قسمت

 اكنون معلوم شده است كه بندان مفيد است اما فظت از يخاحممعتقد بودند كه دود براي 

را آلوده مي كند زيست  نمي كند و بر عكس محيط  به محافظت از يخ بندان دود كمكي

  . كه بايد از آن اجتناب كرد

شيه باغ به ويژه ها بايد توزيع نسبتا يكنواختي داشته باشند و تعداد آنها در حا بخاري

به ازاي هر  ان حاشيه بيرونيدرختبراي . بيشتر باشد و در نقاط پست  در خالف جهت باد

  .دو درخت حداقل يك بخاري بايستي وجود داشته باشد

به ازاي هر دو درخت يك بخاري  درختان رديف اول و دوم حاشيهخالف جهت باددر  

 دخالف جهت باسمت به ويژه  هاي موجود در حاشيه باغ بخاري. بايستي وجود داشته باشد

يا در ( چهار رديف يك رديف   هاي داخلي از هر بايستي اول روشن شوند و سپس رديف

شرايط دمايي و در  سپس با توجه. روشن شوند )ميان صورت لزوم و شدت سرما يك در

ها پر  از آنجايي كه استفاده از بخاري. هاي بيشتري را روشن نمود صورت نياز تعداد رديف

باراني براي توليد هاي باد و يا به همراه آبياري  هزينه مي باشد، لذا عموما به همراه ماشين

 7براي كسب اطالعات بيشتر به فصل . گرما در حاشيه باغ مورد استفاده قرار مي گيرند

  .رجوع نماييد

هاي با سوخت مايع با توجه به قيمت باالي سوخت و اثرات آلوده  استفاده از بخاري

 ه برهاي با سوخت مايع عالو استفاده از بخاري. كنندگي زيست محيطي كاهش يافته است

، تهيه انساني قابل مالحظه جهت حمل و نقلهزينه خريد بخاري و سوخت نياز به نيروي 

در هاي بيشتري  هاي كوچك نياز به بخاري الزم به ذكر است باغ. سوخت و نظافت دارند

  . ها دارند باغ هاي محافظت شده در داخل ساير هاي بزرگتر و يا باغ باغ مقايسه با

گازوييل  ونفت  5به  8تا نسبت  1به  1ها از نسبت  بخاري براي الزمسوخت ميزان 

كه توسط تراكتور يدك شده و داراي دو لوله تخليه  مخازن و يا تانكرهايي. مي باشد غيرمت
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زماني . ها مورد استفاده قرار مي گيرند براي پركردن مخزن بخاري  سوخت همزمان هستند

براي صرفه جويي در مصرف سوخت،  كه بخاري ها به طور مستقيم به كار مي روند،

دما بايستي در پناهگاه . بحراني آغاز مي شود ي قبل از رسيدن دما به سطحفظتاعمليات مح

كه از قرار  GILLپناهگاه هواشناسي يا ، پناهگاه ميوه Stevensonستاندارد هواشناسيا

  .اندازه گيري شود ،گرفتن دماسنج در معرض آسمان صاف جلوگيري مي كند

هاي با سوخت مايع نيروي انساني زيادي الزم است لذا جهت  ي نگهداري بخاريبرا

كاهش هزينه ها ازسيستم هاي توزيع كننده مركزي گاز طبيعي، پروپان مايع يا نفت سياه 

احتراق، ميزان سوخت و قطع سيستم نيز شروع  جديد، بخاري هايدر . استفاده مي كنند

هزينه نصب سيستم هاي مركزي باالست، . مي باشد وه بر توزيع سوخت بصورت خودكارعال

هاي  با سوخت پارافين كمتر نياز به تمييز كردن  بخاري. اما هزينه هاي اجرا پائين است

يين به علت پا. هاي هاي نفت سوز آسانتر است دارند و كنترل درجه شعله  نسبت به بخاري

ر هر هكتار بخاري دود دستگاه د 100حدود (بيشتري بخاري بودن مصرف سوخت تعداد

ميزان الزم است، اما ) با سوخت پارافين  دستگاه در هكتار بخاري 153كش دار و حدود 

تاثير بيشتري است زيرا بخاري هاي با تعداد بيشتر و درجه شعله كمتر ظت باالتر فاحم

رايط يخ بندان شديد ممكن است گاهي سيستم توزيع پارافين يخ بزند و لذا در ش. دارند

  . الزم است دستگاه تبخير كننده نصب گردد تا از يخ زدگي لوله هاي گاز جلوگيري شود

 درصد و براي سوخت 40هاي جامد  نسبت تابش به كل انرژي توليد شده براي سوخت

به ويژه  هاي جامد در گرم كردن گياهان درصد مي باشد، بنابراين سوخت 25هاي مايع 

هاي جامد آنست كه با مصرف  عيب اصلي سوخت. هستند تركارآمدتحت شرايط بادي 

زاد شده زماني كه كاهش مي يابد و انرژي آبه تدريج سوخت جامد ميزان انرژي توليد شده 

اي جامد ه احتراق اوليه سوخت اين است كهاشكال ديگر . محدود مي شود بيشتر نياز است

خاموش كردن آنها نيز . با تاخير همراه است لذا روشن كردن آنها  بايد زودتر شروع شود

  . مشكل است و به اين ترتيب سوخت هدر مي رود

  

  بادمولد هاي  ماشين

از كل سوخت مصرفي توسط  درصد 10تا  5باد فقط مولد هاي  بطور كلي ماشين

باد حدود  نبراي هر ماشي( اوليه زياد مي باشداما هزينه . بخاري ها را مصرف مي كنند
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هاي  نسبت به روش برقيهاي بادي  هاي باد بويژه ماشين بطور كلي ماشين). دالر 20000

  .  ديگر نيروي انساني و هزينه هاي عملياتي كمتري نياز دارند

كنند تا هواي گرم بااليي با هواي  باد افقي ايجاد مي) يا پنكه ها( هاي باد اغلب ماشين

باعث همچنين  بخاري ها . دشوسرد نزديك سطح زمين در هنگام وارونگي دمايي مخلوط 

ند تا گرماي واليه هاي مرزي كوچك مقياس روي سطح گياهان از بين برمي شوند 

 هاي باد، ماشين رويقبل از سرمايه گذاري . محسوس از هوا به طرف گياه منتقل گردد

يا بيشتر در  سلسيوسدرجه  5/1در مورد اينكه وارونگي دمايي حدود تحقيق م است الز

بندان وجود داشته  هاي يخ متري از سطح زمين در اكثر شب 10تا  2محدوده ارتفاعي 

   .باشد، صورت گيرد

نصب شدند الزم است باغدار به شركت برق هزينه هاي باد برقي  زماني كه ماشين

هزينه آبونمان بدون . هزينه وصل برق و پشتيباني تامين شود تاآبونمان پرداخت نمايد 

 سوختبا  هاي باد ماشين. پرداخت شودبايد توجه به روشن يا خاموش بودن ماشين باد 

هاي  صداي ماشين. ارندنياز به نيروي انساني زيادي د فسيلي مقرون به صرفه هستند ولي

د يك مشكل زديك مناطق شهري و مسكوني مي باشبراي باغداراني كه مزارع آنها ن باد

. قرار گيرد نظرفظتي مد احمانتخاب روش  و اين مسئله بايستي در محسوب مي شودبزرگ 

كيلو وات  75تا  65بزرگ با منبع برق  هكتار يك ماشين باد 5/4تا  4هر  به طور كلي براي

كاهش دما تقريبا با  عكس مربع فاصله از  ماشين باد بر ميزان تاثير. ورد نياز مي باشدم

ماشين باد متناسب مي باشد و بنابراين همپوشاني نواحي حفاظتي باعث بهتر شدن 

  .خواهد شد يخ بندانمحافظت از 

 3به قطر (پنكه بزرگ دو تيغه اي يك برج فوالدي با  عبارت است از بطور كلي ماشين

از  درجه 7در روي محوري با شيب حدود قرار گرفته است و در انتهاي آن كه ) متر 6تا 

متر بوده  11تا  10ارتفاع پنكه ها از سطح زمين . سطح افق به سمت پائين نصب شده است

ار تيغه اي هاي باد با پنكه چه ماشين. دور در دقيقه مي چرخند 600تا  590و با سرعت 

وقتي يك پنكه كار مي كند باد را از باال به سمت پائين كشيده  و با يك .  نيز وجود دارد

پنكه باد سرد نزديك . زاويه نسبتا ماليمي  به سمت پائين برج و زمين هدايت مي كند

را با هم مخلوط  ينو باد سرد زير ييباد گرم باال در نتيجه زمين را به سمت باال مي راند و

. زماني كه پنكه كار مي كند هر سه يا پنج دقيقه يكبار نيز به دور برج مي چرخد. مي كند

عموما . داردبستگي توانايي پنكه در محافظت از يخ بندان به  ويژگي هاي اليه وارونگي 
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 درصد از 30متري ناشي از فعاليت پنكه ها در  2افزايش دماي مشاهده شده در ارتفاع 

هاي  ماشين. متري بر روي يك محصول مي باشد 10تا  2بين ارتفاع  ضخامت وارونگي دما

. باد زماني كه دماي هوا به حدود صفر درجه سانتي گراد برسد شروع به كار مي كنند

كيلومتر  8(متر بر ثانيه  5/2هاي باد در شرايطي كه سرعت باد بيشتر از  استفاده از ماشين

سرد نيز مي تواند باعث يخ زدن فوق ين مه همچن. مي باشد توصيه نمي شود) بر ساعت

  .سطح پره ها و ايجاد خسارت شديد به پنكه شود

پنكه هايي كه هواي گرم باال را مستقيما و به صورت عمودي به سمت پائين مي كشند  

كه  هايي ولي ماشين. معموال بي تاثيرند و باعث صدمه به گياهان اطراف برج مي شوند

پايين را به صورت عمودي به باال مي كشند به صورت اقتصادي در دسترس بوده و  يهوا

هايي در اين خصوص صورت گرفته است ولي تا زمان انتشار اين كتاب نتايج اين  آزمايش

  .تحقيقات به چاپ نرسيده بود

  

  بالگردها 

تر جابجا دسطح سرپايين و را از باال به سمت  اليه وارونگي دمايي بالگردها هواي گرم

و شرايط  بستگي به اندازه و وزن بالگرد دهد يك بالگرد پوشش مي ناحيه اي كه. مي كنند

تا  22كه توسط يك بالگرد پوشش داده مي شود از ناحيه اي تقريبي مساحت  . جوي دارد

  دقيقه 60تا  30بين از يك ناحيهبالگرد  مدت زمان بين هر بار پرواز. است غيرهكتار مت 44

بيش از حد بين دو پرواز از يك محل زماني فاصله . مي باشدمتفاوت بسته به شرايط جوي 

هنگام عبور بالگرد مي تواند باعث  2شوند و آشفتگي 1به گياهان امكان مي دهد تا ابرسرد

ناهمگني در ايجاد يخ زماني . يخ شده و خسارت شديد ايجاد نمايددر تشكيل  يناهمگن

و وجود ) رسيده باشد سلسيوسدما به زير صفردرجه (سرد شده فوق  كه آب اتفاق مي افتد

در صورتي كه تعداد دفعات پرواز . باعث ايجاد يخ شود 3تالطمبرخي از مواد خارجي يا 

تالطم مي تواند باعث ايجاد يخ  شداهاي گياهي خيلي پايين ب بسيار كم بوده و دماي بافت

  .شود

                                                 
1 Supercool 
2 Agitation 
3 Turbulance 
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كيلومتر  40تا  8متر و سرعت مطلوب نيز   30تا  20ارتفاع مطلوب براي پرواز بالگرد 

و توان مخازن آب حمل مي كنند تا وزن در داخل بالگرد خلبانان اغلب . مي باشدبر ساعت 

بالگرد ضخيم يك وارونگي هاي شديد با  بندان در شرايط يخ. دحركت بالگرد را افزايش ده

پرواز كند تا انتقال گرما را به سمت پائين افزايش  بالگرد اوليباالتر از مي تواند  ديگر نيز

هاي كنترل شده توسط ترموستات در باالي درختان به خلبان كمك مي كند تا  المپ. دهد

در دامنه تپه ها، انتقال گرما بعد از رسيدن به . دنتشخيص ده هاي عبور مورد نياز را محل

براي يابد، بنابراين پرواز بالگرد در باالي شيب معموال  سطح در پايين شيب افزايش مي

 يكه دماي هوامتوقف مي گردد پرواز زماني . محافظت بيشتري را فراهم مي كندمحصول 

  . اطراف محصول در خالف جهت باد به بيشتر از دماي بحراني برسد

  

  آبياري باراني

ست كه ا آبياري باراني به ميزان قابل مالحظه اي كمتر از مقداري درمصرف انرژي 

هزينه هاي اوليه در مقايسه  چراكه.بندان به كار مي رود يخاز فظت احمها در  توسط بخاري

هاي ديگر  همچنين نيروي انساني مورد نياز در آن كمتر از روش. ها پائين است با بخاري

روش آبياري باراني هزينه باالي نصب و مقدار اصلي عيب . آلودگي استاست و نسبتا بدون 

كمبود آب استفاده از روش آبياري باراني را در بسياري از مواقع . د نياز استآب زياد مور

كه مي تواند  شودخاك مي  1استفاده بيش از حد باعث آب گرفتگي گاهي. محدود مي كند

. اي گردد هاي مزرعه ساير فعاليتاشت و كدر ايجاد مشكل در ريشه گياهان، اختالل باعث

محسوب مي شود كه در زمان يكي از مشكالتي ) عمدتا ازت(شستشوي امالح خاك 

  .ممكن است به وفور رخ دهداز آبياري باراني  استفاده

ظت از گياهان به روش مرسوم آبياري باراني از باالي سطح  گياه،  استفاده افحمراز 

براي جلوگيري از افت  دماي بافت گياه  بين دو پاشش  از آب با نرخ پاشش مناسب پيوسته

با در روش آبياري باراني غير چرخان باالي سطح محصول، استفاده پيوسته از آب . مي باشد

روش آبياري  در .عامل موفقيت مي باشدناحيه تحت پوشش كمتر  با كمتر ولينرخ پاشش 

ي به حدي باشد كه دماي سطح نرخ پاشش آب بايست تعداد و ، محصولباراني زير سطح  

باعث افزايش تابش موج بلند و امر اين . زمين نزديك به صفر درجه سلسيوس باقي بماند

براي . در مقايسه با محصوالت محافظت نشده مي باشد محصولانتقال گرماي محسوس به 

                                                 
1 Water logging 
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 هاي آبياري كه در مقايسه با دستگاه به صورت ريز پاشي آبياري باراني زير سطح گياه

سطح زمين نزديك  دماي هدف صرفا نگه داشتن ني متداول نياز به آب كمتري داردبارا

تابش و انتقال گرماي محسوس به سمت باال و به  افزايشدرجه به منظور تمركز و  صفر

  . سمت گياه مي باشد

  

  آبياري باراني روي پوشش گياهي

آبياري باراني روي پوشش گياهي براي محافظت محصوالت كم ارتفاع و درختان ميوه 

در اثر  چرا كهمورد استفاده قرار مي گيرد  ،كه داراي شاخه هاي محكم هستند خزان كننده

از (از اين روش به ندرت براي درختان نيمه گرمسيري . دنشومي سنگيني يخ شكسته ن

استفاده مي شود مگر براي درختان جوان ليمو كه داراي شاخه هاي انعطاف ) قبيل مركبات

، در سلسيوسدرجه  - 7حتي در شرايط يخ بندان فرارفتي با دماي كمتر از . پذير هستند

دازه كافي و مناسب باشد و به صورتيكه ميزان آب مورد استفاده و نرخ پاشش آب به ان

صورت يكنواخت بر روي كل محصول پاشيده شود، آبياري باراني روي پوشش گياهي 

در شرايط بادي يا حتي زماني كه . محافظت خيلي خوبي را از درختان به عمل مي آورد

دماي هوا آن چنان كاهش يابد كه ميزان آب پاشيده شده توان الزم را براي جبران حرارت 

شتر از آنچه در فرايند تبخير هدر مي رود نداشته باشد، اين روش باعث وارد شدن بي

 محافظت اتفاق خسارت بيشتر از آنچه كه انتظار مي رود روي يك محصول در شرايط بدون

زمان روش اين است كه در صورت توقف آبياري باراني قبل از  اشكال. ، خواهد شدافتد

جدا كردن . اين روش نياز به مقدار فراوان آب دارد. د، خسارت شديد رخ خواهد دامناسب

 يخ از محصول باعث شكسته شدن شاخه ها مي شود و بيماري هاي ريشه درختان در خاك

  .تي را به وجود خواهد آوردهاي با تهويه و زه كشي ضعيف مشكال

حالت معمولي سرعت سطح گياه براي  باراني رويبراي آبياري  مورد نيازآب ميزان 

به محض اينكه . ، نرخ پاشش متغير يا آبياري باراني با حجم كم متفاوت مي باشدرخشچ

هاي موجود،  مخلوط يخ و آب بر روي گياه به وجود آمد با چكيدن قطرات آب از قنديل

بخش هايي از گياه كه پوشيده از اين مخلوط هستند ازآسيب ناشي از يخ بندان محافظت 

خ پاشش كافي نباشد و يا سرعت چرخش خيلي آهسته ولي در صورتي كه نر. مي شوند

آب پاشيده شده يخ زده و درجه حرارت گياهان پوشيده از يخ به كمتر از دماي  تمام،باشد

 .گياهان بدون محافظت افت خواهد كرد



                                                                                                  محافظت از يخ بندان در كشاورزي     42

 

 
 

هــاي  ب پــاشاز آبايسـتي  هــاي آبيـاري بــاراني مرســوم روي سـطح گيــاه    دسـتگاه در 

گياهان بزرگ . دنطور كامل گياهان و خاك را خيس مي كند كه به شواستانداردي استفاده 

تر سطح بيشتري دارند و لذا نرخ پاشش مورد نياز براي گياهـان بلنـد، نسـبت بـه گياهـان      

براي موثر بودن آبياري باراني روي سطح گياه، الزم است بخش هـاي  . كوتاه بيشتر مي باشد

در . ثانيه مجددا خيس شود  60لي ا 30مختلف گياه توسط آب پوشيده شده باشد و در هر 

همچنـين  . صورتي كه سرعت چرخش زياد است مي بايستي نرخ پاشش آب هم بيشتر باشد

نـرخ پاشـش بـراي    . نيـاز بـه آب بيشـتري دارنـد     كامـل  گياهان بزرگتر براي خـيس شـدن  

  .به عنوان راهنما آورده شده است 1-2محصوالت مختلف در جدول 

براي جلوگيري از همپوشاني، الزم مي باشد كه در غير اين ها  يكنواختي توزيع آب پاش

در صورتي كه مسير جريـان هـواي سـرد مشـخص     . صورت احتمال بروز خسارت وجود دارد

باعث افزايش ها در خالف جهت باد محصول مي تواند  باشد، افزايش تراكم و تعداد آب پاش

ي متـر يـا بيشـتر بـاالتر از     سـانت  30ارتفاع آب پاش ها بايسـتي بـه ميـزان    . دشومحافظت 

بـه  . نـد كنبلندترين نقطه كانوپي محصول باشد تا گياهان مانعي در برابر پاشش آب ايجـاد ن 

از يخ بندان، فنر هاي خاصي مورد استفاده قـرار مـي گيرنـد كـه     تجهيزات منظور محافظت 

تميـز   اسـتفاده از صـافي هـاي   . سر آنها مي باشدداراي قطعه اي براي جلوگيري از يخ زدن 

براي اطمينان از كاركرد مناسب سيستم ضروري مي باشد به ويژه زماني كه از آب رودخانـه  

   .استفاده مي شود 1يا تاالب

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
1 Lagoon 
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باغ و (نرخ پاشش آب براي آبياري باراني روي سطح محصول به منظور محافظت از محصوالت بلند  : 1-2جدول 

هاي باد بين  براي سرعت(وابسته به دماي كمينه و سرعت چرخش ) مزرعه گياهان رديفي(و كوتاه ) تاكستان

  )متر بر ثانيه 5/2صفر تا 

دماي 

  )○C(كمينه

  )ميلي متر بر ساعت(محصوالت كوتاه   )ميلي متر بر ساعت(محصوالت بلند 

 30مدت چرخش   

  ثانيه

 60مدت چرخش 

  ثانيه

 30مدت چرخش    

  ثانيه

مدت چرخش   

  ثانيه 60

2-  5/2  2/3  8/1  3/2  

4-  8/3  5/4  0/3  5/3  

6 -  1/5  8/5  2/4  7/4  

و بـراي   تـر ميلمتر بر سـاعت كم  5/0نرخ پاششش آب براي حالت بدون باد :  جدول توضيح

محصـوالت  .  ميلي متر بر ساعت  بيشـتر مـي باشـد    5/0متر بر ثانيه حدود  5/2باد نزديك 

و محصوالت رديفي با تاج پوشش مشابه در انـدازه  ) زراعي(كوتاه شامل محصوالت مزرعه اي 

از قبيل سيب زمينـي و تـوت   ( محصوالت بلندتر و محصوالت رديفي . توت فرنگي مي باشند

  .به مقادير پاشش متوسط دارندنياز )  فرنگي

  

 آبياري باراني پايانآغاز و 

آبياري باراني روي سطح محصول بايستي زماني كه دماي دماسنج تر باالتر از دماي 

عمليات در زماني كه درجه حرارت به  آغاز. قرار مي گيرد شروع شود (TC)آستانه بحراني 

مي رسد اندكي ريسك دارد ولي در صورتي كه مشكل كمبود آب،  سلسيوسصفر درجه 

. اشباع شدن از آب و تشكيل يخ وجود نداشته باشد، با اندكي احتياط قابل انجام مي باشد

حتي اگر نور مستقيم خورشيد بر روي گياهان بتابد و دماي هوا باالتر از صفر درجه 

ي دماسنج تر در محل پشت به باد باشد، آبياري باراني تا زمان رسيدن دما سلسيوس

اگر از نظر آب گرفتگي . محصول به باالتر از دماي آستانه بحراني، نبايستي متوقف شود

خاك و كمبود آب مشكلي وجود نداشته باشد، ادامه آبياري تا زمان عبور دماي تر به باالتر ا 

ني توصيه مي براي اطمينان خاطر از سودمندي روش آبياري بارا سلسيوسز صفر درجه 

  . شود

يا از طريق ) 9-3شكل (از طريق اندازه گيري مستقيم با سايكرومتر  ،تعيين دماي تر

نحوه اندازه گيري دماي تر در . برآورد از روي نقطه شبنم و دماي هوا امكان پذير مي باشد
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يك روش ساده و ارزان براي اندازه گيري دماي نقطه . فصل سوم توضيح داده خواهد شد

 با استفاده از يك دماسنج، يك قوطي حلبي صيقلي و براق، آب نمك و يخ مي باشد 1مشبن

سپس شروع به اضافه . ابتدا مقداري آب به همراه نمك داخل قوطي بريزيد). 11-7شكل (

در عين حال . مخلوط داخل قوطي را به هم بزنيد دماسنج كردن يخ كنيد و ضمنا توسط

تا زماني كه تراكم آب يا رسوب يخ بر روي سطح ايجاد  بيرون ظرف را مرتبا بررسي كنيد

استفاده از . شود و به محض تشكيل يخ يا آب فورا دما را از روي دماسنج يادداشت كنيد

چراغ قوه براي روشن كردن سطح قوطي در تشخيص تشكيل آب يا يخ بر روي سطح 

رد و خشك براي در شرايط هواي خيلي س. قوطي و نيز قرائت دماسنج كمك خواهد كرد

يا نقطه  2انجام اين عمل ممكن است نياز به نمك و يخ بيشتري باشد تا دما به نقطه يخ

براي (تفاوت اندكي بين دماي نقطه يخ و دماي نقطه شبنم وجود دارد . شبنم برسد

ولي براي تخمين دماي هوا در زمان شروع و ). مراجعه شود 3توضيحات بيشتر به فصل 

  . راني، مي توان از هر دو پارامتر با خطاي قابل اغماض استفاده كردخاتمه آبياري با

بعد از اندازه گيري دماي نقطه شبنم، دماي زمان آغاز و خاتمه عمليات آبياري باراني با 

براي محصول مورد نظر و دماي نقطه شبنم به كمك جدول  (TC)استفاده از دماي بحراني 

 7و مباحث مرتبط در فصل  6-7و  5- 7اطالعات دقيق تر در جداول . به دست مي آيد 2-2

  .ارائه شده است

  

  مقادير پاشش آب

هاي  ميزان مورد نياز پاشش آب براي آبياري باراني روي سطح محصول با آب پاش

سرعت باد و دماي حداقل هوا در حالت بدون محافظت متداول بستگي به سرعت چرخش، 

. مقادير مورد نياز پاشش آب را براي محصول كوتاه و بلند نشان مي دهد 1-2جدول . دارد

سري از محصوالت كوتاه يا بلند، نرخ پاشش آب با سرعت باد افزايش مي  ولي براي هر دو

اگر . آب بيشتر مي باشد مقادير نرخ پاشش هاي چرخش آرامتر، يابد و نيز در سرعت

واضح بر روي گياه تشكيل شده باشد و آب از يخ بچكد، نشان به طور مخلوط يخ و آب 

آب يخ اگر تمامي . دهنده كافي بودن نرخ پاشش آب براي محافظت از يخ بندان مي باشد

                                                 
1 Dew Point 
2 Ice Point 
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، نشان دهنده اين است 1داشته باشد همانند شبنم يخ زده بزند و ظاهر سفيد شيري رنگ

اگر نرخ پاشش آب براي . خيلي كم است موجودرخ پاشش آب براي شرايط جوي كه ن

پوشش كل سطح شاخ و برگ كافي نباشد، خسارت در بخش هايي از گياه كه به صورت 

در شرايط بادي و نيز تبخير باال، نرخ پاشش كم آب . كافي خيس نشده اند اتفاق مي افتد

فده قرار نمي گيرد، مي تواند باعث خسارت نسبت به حالتي كه آبياري باراني مورد است

  .بيشتري شود

  

محدوده دمايي شروع و خاتمه عمليات آبياري باراني  براي محافظت از يخ بندان كه تابعي از دماي تر : 2-2جدول 

  )مقادير بر حسب درجه سلسيوس مي باشد(و نقطه شبنم مي باشد 

دماي 

نقطه 

 شبنم
 )○C( دماي تر

C○  3-  5/2-  2 -  5/1-  1-  5/0 -  0  

0                          0  0  

1-                  1-  9/0 -  2/0 -  1/0 -  6/0  7/0  

2 -          2-  8/1 -  2/1 -  8/0 -  4/0 -  2/0 -  4/0  6/0  2/1  4/1  

3-  3-  7/2 -  2/2 -  9/1 -  4/1 -  1/1 -  6/0 -  3/0 -  2/0  5/0  1  3/1  8/1  1/2  

4-  5/2 -  1/2 -  7/1 -  4/1 -  9/0 -  6/0 -  1/0 -  2/0  7/0  1  5/1  8/1  3/2  6/2  

5-  2-  6/1 -  2/1 -  8/0 -  4/0 -  0  4/0  8/0  2/1  6/1  2  4/2  8/2  2/3  

6-  5/1 -  1/1 -  7/0 -  3/0 -  1/0  5/0  9/0  4/1  7/1  1/2  5/2  9/2  3/3  7/3  

7-  1/1 -  6/0 -  3/0 -  2/0  5/0  1  3/1  8/1  1/2  6/2  9/2  4/3  7/3  2/4  

8 -  7/0 -  2/0 -  1/0  6/0  9/0  4/1  7/1  2/2  5/2  3  3/3  8/3  1/4  8/4  

9 -  3/0 -  3/0  5/0  1/1  3/1  9/1  1/2  7/2  9/2  5/3  7/3  3/4  5/4  1/5  

10-  1/0  7/0  8/0  5/1  6/1  3/2  4/2  1/3  2/3  9/3  4  7/4  9/4  6/5  

از دماي آسيب رسان بحراني براي ) گرمتر(دماي تري را انتخاب نماييد كه بيشتر : جدول توضيح

را كه با دماي نقطه  سپس رديفي. محصول مورد نظر شما باشد و در ستون مورد نظر قرار دهيد

اين دما مبناء . انتخاب و دماي هواي مربوطه را از جدول قرائت نماييد دشبنم درست، همخواني دار

  500صفر تا(در مناطق با ارتفاع كم از سطح دريا  . آغاز يا خاتمه عمليات آبياري باراني خواهد بود

                                                 
1 Rime 
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از دماهاي بيشتر ) متر 2000تا  1500(از دماي كمتر استفاده كنيد و در ارتفاعات باالتر ) متر

  . استفاده نماييد

  

  آبياري باراني متمركز باالي سطح گياه 

بر روي سطح گياهان به عنوان روشي جهت كاهش  1هاي متمركز پاش ريز استفاده از

نرخ پاشش آب بر روي سطح گياهان مورد مطالعه قرار گرفته است ولي هزينه هاي نصب 

براي مگر  ،باال بوده و روش به صورت وسيع توسط باغداران مورد پذيرش قرار نگرفته است

تقيما بر روي گياه هاي متمركز آب را مس آب پاش. آنهايي كه مشكالت كمبود آب دارند

يك مزيت . هاي محصول پاشيده مي شود مقدار ممكن آب بين رديف كمترينمي پاشند و 

اغلب نرخ  معمولي  هاي هاي متمركز اين است كه آب پاش عمده استفاده از آب پاش

در شرايط بادي به دليل يكنواخت . ميلي متر در ساعت دارند 1/3تا  8/2پاششي برابر با 

آب، نرخ مورد نياز پاشش آب براي آب پاش هاي متمركز براي انجام نبودن پاشش 

در يك مطالعه موردي . ميلي متر بر ساعت باشد 1/3از مقدار بيشتر محافظت خوب بايستي 

در ميزان  %80باعث صرفه جويي  هاي متمركز بر روي درختان انگور استفاده از آب پاش

   .گرديدهاي معمولي  آب نسبت به آب پاش

آزمايش هايي كه توسط باغداران انجام شد يك سيستم كم حجم به طور تقريبي در 

سيستم معمولي باغي براي ليتر در دقيقه در هكتار آب مصرف نمود و در مقابل  140حدود 

انگور در طي دو يخ  باغ هايليتر در دقيقه در هكتار برا ي  560تا  515مقدار آب معادل 

درجه  - 9/3محافظت  انجامبدون  كمينهدماي  ال اولدر س. صرف گرديدم بندان تابشي

بين دو سيستم  3يا درجه هرس 2محصوالت اندازهبود ولي هيچ تفاوتي در  سلسيوس

در يك شب  سلسيوسدرجه  - 8/5در سال دوم دماي . وجود نداشتمتمركز و معمولي 

ميزان . دوش و گردش آنها متوقف هها يخ زد سر برخي از آب پاشاتفاق افتاد كه باعث شده 

هاي كم حجم  هاي معمولي و آب پاش خسارت ناشي از يخ بندان در هر دو حالت آب پاش

باغدار خاطر نشان نمود كه تنظيم مسير پاشش در آب پاش هاي غير . بودهم  مشابه 

در نتيجه نياز به . هاي درخت انگور اهميت دارد چرخان براي ايجاد پوشش يكنواخت رديف

                                                 
1 Targeted 
2 Crop loads 
3 Pruning Weights 
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همچنين آغاز و خاتمه آبياري باراني زماني كه دماي تر . تر خواهد بودنيروي انساني بيش

  .است ضروري مي باشد سلسيوسباالي صفر درجه 

  

  آبياري باراني روي محصوالت پوشيده شده

انجام آبياري روي محصوالت پوشانيده شده در گلخانه ها و داربست ها محافظت قابل 

با نرخ  سلسيوسدرجه  5/4تا  4/2محافظت به ميزان . مالحظه اي را فراهم مي نمايد

ميليمتر در ساعت بر روي محصوالت پوشانيده شده با شيشه مشاهده شده  3/7پاشش 

گلخانه پالستيكي در طي يخ يك ر بر هكتار بر روي ميليمت 10 معادل آبياري باراني. است

باالتر از بيرون گلخانه در يك مطالعه  سلسيوسدرجه  1/7بندان باعث افزايش دما حدود 

درصد انرژي مورد استفاده در يك  20ميزان انرژي استفاده شده در حدود . شده است

  .برآورد گرديد ه بودگرم شد دما ميزانهمان براي گلخانه پالستيكي مشابه با آن كه 

  

  سطح محصولآبياري باراني معمولي زير 

براي محافظت از يخ بندان درختان  معموال سطح محصولاستفاده از آبياري باراني زير 

خيلي پايين  فاده قرار مي گيرد كه دماي كمينهدر مناطقي مورد استو  خزان كنندهميوه 

و نگهداري عالوه بر هزينه نصب . نيست و فقط چند درجه محافظت مورد نياز مي باشد

همچنين مشكالت . ، اين روش مي تواند براي آبياري نيز مورد استفاده قرار گيردپايين

بنابراين روش مذكور داراي . بر آن كمتر خواهد بود مترتبمربوط به بيماري و هزينه هاي 

شكستگي شاخه درختان . مي باشدددي نسبت به آبياري باراني روي سطح گياه مزاياي متع

ناشي از سنگيني يخ، كمبود اكسيژن خاك و خرابي سيستم آبياري در سيستم هاي آبياري 

 3تا  2زير محصول، جزء مشكالت نمي باشند چرا كه نرخ پاشش آب پايين و در حدود 

 .ميلي متر در ساعت مي باشد

كار  1ن وقفهو بدوبه كار سيستم، آب پاش ها بايستي به صورت پيوسته و بعد از شروع 

اگر محدوديت آب وجود داشته باشد، بهتر است نواحي كه بيشترين حساسيت را به . كنند

يخ بندان دارند يا نواحي كه در خالف جهت باد باغ هاي محافظت نشده قرار دارند آبياري 

هاي آب  سيستم. شودمحافظت مي بهتر شدن باعث نرخ پاشش بودن  يكنواخت. شوند

                                                 
1 Sequencing 
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 .شوند جابه جابه طور پيوسته كار كنند و در صورت لزوم در طول شب  بايدپاش دستي هم 

به ) سلسيوسدرجه  - 2دماي كمينه بيشتر از (با اين وجود در شرايط يخ بندان متوسط 

صورت يك در  منظور پوشش ناحيه اي بزرگتر، رديف هاي سيستم آب پاشي را مي توان به

پاش ها ضروري  بين آب ي يخ بندان هاي متوسط تا شديد، كاهش فاصلهبرا. ميان قرار داد

  .مي باشد

ظت از يخ افكه وجود محصوالت پوششي براي مح ستمطالعات مختلف نشان داده ا 

مفيد   بندان، هنگامي كه از سيستم هاي آبياري باراني زير سطح محصول استفاده مي شود

فراهم مي  براي يخ زدن آب كه وجود محصوالت پوششي، سطح بيشتري رارا چ. هستند

باالتر بودن ارتفاع قرار گيري  دليل ديگر. ت بيشتري آزاد مي شودنمايد و بنابراين حرار

شكوفه درختان، به  سلسيوسصفر درجه  يدمابا  نزديك بودن ارتفاعمخلوط آب و يخ ولذا 

گياهان پوششي مشكل . باشدورد حفاظت مي مگلها، ميوه هاي كوچك و ميوه هاي كامل 

، همچنين احتمال زيادي دارد كه استدر هنگام استفاده از سيستم  نياز به محافظت بيشتر

زماني كه منابع . فظت فعال براي گياهان پوششي موجود در باغ يا مزرعه، ضروري باشداحم

وقوع يخ بندان كم، عاقالنه است كه گياهان پوششي احتمال آب محدود باشد و نيزانرژي و 

 امرييخ بندان وقوع در اقليم هايي كه . حذف شوند و نياز به حفاظت فعال نيز كمتر شود

عادي مي باشد و منابع كافي براي انجام عمليات آبياري باراني زير محصول فراهم است، 

مصرف آب و انرژي  ولي مي تواند باعث تقويت محافظت شوداستفاده از محصوالت پوششي 

  . افزايش خواهد يافت

  

  پاش هاي زير محصولريز 

پاش هاي زير محصول در ميان باغداران براي مقاصد آبياري و ريز هاي اخير  در سال

بيشترين محافظت با تحت پوشش . است شدهمحافظت از يخ بندان به طور فزآينده اي رايج 

ريز  يدي گيرد ولي باانجام ميك سيستم آبياري باراني كامل  توسطقرار دادن ناحيه وسيعي 

در اين حالت تابش و جريان همرفت هوا  چرا كه پاش هاي آب در زير محصوالت قرار گيرد 

ولي اگر . اشدوجود داشته ب بين رديف هاي محصوالتحالتي است كه آب در  مفيدتر از

همان مقدار آب بر روي ناحيه بزرگتري پخش شود به احتمال زياد يخ نسبت به حالتي كه 

همچنين بهترين . آب در ناحيه كوچكتري پخش شود، سرماي بيشتري را توليد خواهد كرد

روش عبارت است از تامين آب كافي براي پخش كردن آن در يك ناحيه تا حد امكان 
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آب، بر روي  -مناسب يخمخلوط ز اينكه در بدترين شرايط ممكن، يك بزرگ، و اطمينان ا

  .سطح  به وجود خواهد آمد

  

 1آبياري قطره اي

گاهي براي محافظت از يخ بندان با نتايج ) قطره اي(سيستم هاي آبياري كم حجم 

نقش استفاده از آب عمدتا به يخ زدن آن بر روي . متفاوت مورد استفاده قرار مي گيرد

اگر ميزان تبخير زياد . سطح محصول بر مي گردد كه باعث آزاد شدن انرژي نهان مي شود

يخ بندان توليد مي شود، صرف تبخير آب ر از آنچه در اثر دارد انرژي بيشتباشد، احتمال 

به دليل تنوع گسترده اجزاء سيستم و ميزان آب مورد استفاده، اظهار نظر كلي در . شود

  . مشكل مي باشد قطره ايمورد كارآيي سيستم هاي آبياري 

ممكن است منجر به  قطره ايدر شرايط يخ بندان شديد، استفاده از روش آبياري 

گرم كردن آب احتمال آسيب را كم كرده و امكان محافظت . سيب در سيستم آبياري شودآ

  .ممكن است مقرون به صرفه نباشدآب ولي گرم كردن . مي دهدمي  افزايشرا 

  

  آبياري باراني زير سطح محصول با آب گرم

كه يخ زدن آب بر روي سطح و آزاد شدن انرژي نهان  بيان كردندبرخي از پژوهشگران 

به دليل كوتاه بودن مسير طي شده توسط . ذوب، انرژي محسوس اندكي را توليد مي كند

آب در حالت آبياري باراني زير سطح محصول، ميزان تبخير در اين حالت نسبت به سيستم 

ند تا حدي اهاي آبياري باراني روي سطح محصول كمتر است و لذا گرم كردن آب مي تو

 1افزايش ميانگين درجه حرارت به ميزان . براي آبياري باراني زير سطح محصول مفيد باشد

بر روي يك باغ مركبات در شرايط آبياري باراني زير سطح محصول با  سلسيوسدرجه  2تا 

در صورت وجود انرژي ارزان و يا . گزارش شده است سلسيوسدرجه  70استفاده از آب گرم 

براي گرم كردن آب تا اقتصادي دوي آنها، استفاده از يك سيستم  ب و يا هرمحدوديت آ

در . براي كم كردن نرخ پاشش آب مورد نياز توصيه مي شود سلسيوسدرجه  50حدود 

ميلي متر در ساعت نيز به همان ميزان  6/2تا  2 عين حال با افزايش نرخ پاشش آب از

                                                 
1 Trickle- drip 
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ش در صورتي كه محدوديت آب وجود نداشته بنابراين افزايش نرخ پاش. مفيد خواهد بود

  .شتري خواهد داشتيباشد، صرفه اقتصادي ب

  

  

  غرقابي 1آبياري سطحي

در اين روش آب وارد مزرعه مي شود و گرماي ايجاد شده از آب به دليل سرد شدن آن 

غرق شدن . يي اين روش به مرور زمان و با سرد شدن آب كاهش مي يابدآكار. آزاد مي شود

جزئي يا كلي محصوالت حساس در آب محتمل مي باشد و در عين حال خفگي ريشه و 

بيماري هاي اندام هاي زير زميني نيز در برخي مواقع به عنوان يك مشكل محسوب مي 

تابشي  يخ بندانر در طي شب هاي انگو باغ هاياين روش براي درختان با رشد كم و . شود

  . مناسب است

به دليل هزينه نسبتا پايين آبياري غرقابي، مزاياي اقتصادي ناشي از آن باال بوده و به 

در صورتيكه آبياري قبل از يخ . طور گسترده اي در بسياري از كشورها استفاده مي شود

. باالتر ببرد سلسيوسرجه د 3-4بندان انجام شود، اين روش مي تواند دما را در حدود 

 3-2جدول . ارتفاع آبياري بستگي به شرايط موازنه حرارتي در طول شب و دماي آب دارد

برآوردي از ارتفاع آب مورد نياز را به صورت تابعي از دماي بيشينه آب در روز قبل از يخ 

  .بندان نشان مي دهد

  

جهت محافظت از يخ بندان نسبت به ) ي متربر حسب ميل( (d)ارتفاع آب در آبياري غرقابي :3-2جدول 

  در روز قبل از شب يخ بندان سلسيوسبه درجه  (Twx)دماي بيشينه آب 

10 15 20 25 30 35 Twx(
○C) 

150 100 74 60 50 42 d(mm) 

 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Surface Irrigation 
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  1آبياري نشتي جوي و پشته اي

استفاده قرار آبياري نشتي نيز به صورت گسترده اي براي محافظت از يخ بندان مورد 

بهترين حالت براي اين روش . مي گيرد و اصول اساسي آن شبيه به آبياري غرقابي مي باشد

در . زماني است كه جوي و پشته ها در امتداد رديف هاي درختان مركبات ايجاد شده باشد

. ه سمت شاخ و برگ منتقل مي شوداين حالت هواي گرم شده توسط آب موجود در جوي ب

كه نياز به محافظت بيشتري نسبت به زير درخت كه هوا در آنجا يي است اين محل جا

هاي درختان كه هوا بدون اينكه به درخت برخورد كند از  و يا در ميان رديف گرمتر است

كه نصف آن روباز و  جوي ها بايستي نيم متر باشدعرض . ، داردميان درختان به باال مي رود

آب بايستي در  خزان كنندهبراي درختان . درخت قرار گرفته باشد 2هنصف آن زير محدود

به طرف شكوفه ها، گل ها، ميوه و هواي گرم شده به سمت باال  تازير درختان جاري باشد 

جوي ها بايستي در زير درختان قرار گرفته باشد و عرض آن . دومنتقل ش 3ها يا چغاله ها

  .دنديف درختان تجاوز نمايمتر باشد ولي نبايستي از ر 5/1تا  1ها 

الزم است آبياري نشتي به موقع شروع شود تا از رسيدن آب به انتهاي مزرعه قبل از 

ميزان جريان آب به فاكتورهاي . حاصل شوداطمينان افت دما به زير آستانه بحراني 

خل متعددي بستگي دارد ولي الزم است كه به اندازه كافي باال باشد تا از يخ زدن آب در دا

. آب سرد خارج شده از مزرعه نبايد مجددا مورد استفاده قرار گيرد. جوي جلوگيري شود

گرم كردن آب نيز مي تواند مفيد باشد، ولي بسته به سرمايه، انرژي و هزينه هاي نيروي 

 .ن آن بايد بررسي شودانساني مقرون به صرفه بود

  

  4عايق هاي اسفنجي

هاي اسفنجي در افزايش دماي كمينه سطح برگ محصوالت كم ارتفاع  استفاده از عايق

.  استموثر بوده  سلسيوسدرجه  10كه از هيچ نوع حفاظت ديگري برخوردار نيستند، تا 

هزينه كارگر و همچنين  ،اين روش به طور از سوي باغداران به دليل هزينه اجرايي

كوتاه به دليل خطا در پيش بيني  مشكالتي كه در هنگام پوشانيدن منطقه وسيع در زمان

هاي  استفاده از عايق. مورد استقبال قرار نگرفته استخيلي ، به وجودمي آيد هاي يخ بندان

                                                 
1 Furrow Irrigiation 
2 Skirt 
3 Nuts 
4 Foam Insulation 
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اسفنجي، از خروج انرژي تابشي از گياهان جلوگيري كرده و انرژي خارج شده از خاك را 

افتد و با  بيشترين محافظت در شب اول اتفاق مي. نگهداري مي كند خود نيز در زير

گذشت زمان ميزان محافظت كاهش پيدا مي كند چرا كه اسفنج جلو گرم شدن گياه و 

مخلوط . خاك را هم در طول روز مي گيرد و عالوه بر آن به مرور زمان هم فرسوده مي شود

پايين بودن به نسبت مناسب براي ايجاد حبابهاي ريز فراوان، دليل  اتكردن هوا و مايع

هاي اسفنجي  اطالعات بيشتر در مورد كاربرد عايق. رمايي اسفنج مي باشدقابليت هدايت گ

  .فظت فعال ارائه شده استاحمهاي  در فصل مربوط به روش

  هاي تركيبي روش

  هاي باد محصول همراه با ماشينسطح آب پاشي زير 

 هاي استفاده از آبياري باراني زير سطح محصول با زاويه خط سير كوتاه به همراه ماشين

هاي باد  استفاده از ماشين. باد مي تواند براي محافظت از يخ بندان مورد استفاده قرار گيرد

 سلسيوسدرجه  2فظت را تا اعالوه بر آبياري باراني زير سطح محصول، قابليت افزايش مح

عالوه بر گرمايي كه از طريق افزايش قطرات . بسته به طراحي سيستم و شرايط جوي دارد

آب پاشيده شده در هوا ايجاد مي شود، يخ زدن آب در سطح زمين موجب آزاد شدن 

هاي باد به  استفاده از ماشين. شده و هواي نزديك سطح را گرم مي نمايدنيز گرماي نهان 

سهيل انتقال گرما و بخار آب در داخل اليه آميخته به سمت هوا همراه آبياري باراني سبب ت

معموال كشاورزان در ابتدا محافظت را با سيستم هاي آبياري باراني . و محصوالت مي شود

هاي باد را روشن  كم هزينه آغاز نموده و سپس در صورت نياز به محافظت بيشتر ماشين

هاي نزديك  هاي باد، آب پاش ي ها و ماشينبر خالف استفاده همزمان از بخار. مي نمايند

هاي باد به صورت  از آنجايي كه استفاده از ماشين. هاي باد را مي توان حذف نمود ماشين

هاي باد در  مصنوعي سرعت باد را افزايش مي دهد، نرخ تبخير افزايش يافته و ماشين

 .نبايستي مورد استفاده قرار گيرند ،جايي كه گياهان خيس هستند

  هاي باد استفاده همزمان از آبياري سطحي و ماشين 

هاي باد و آبياري سطحي به طور گسترده اي در كاليفرنيا و  استفاده همزمان از ماشين  

كشاورزان . مركبات صورت گرفته است باغ هايساير نقاط در اياالت متحده آمريكا بويژه در 

س در صورت نياز به محافظت بيشتر معموال در ابتدا آبياري سطحي را انجام مي دهند و سپ

هاي  آبياري باراني زير سطح محصول، ماشين همانند. هاي باد را روشن مي نمايند ماشين
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باد انتقال گرما و بخار آب آزاد شده را در اليه آميخته به سمت هوا و درختان افزايش مي 

  .دهند

  هاي باد تركيب بخاري ها و ماشين

هاي باد و بخاري ها، قدرت حفاظت از يخ بندان را از هر دو  استفاده همزمان از ماشين

بخاري در  50 به همراههاي باد  براي مثال ماشين(روش به تنهايي بيشتر انجام مي دهد 

يك سيستم ). بخاري در هكتار به تنهايي مي باشد 133هر هكتار به طور تقريبي معادل با 

بخاري دودكش دار در هر  37با حدود كيلوواتي  5/74تركيبي مناسب شامل ماشين باد 

از . متري از ماشين باد هيچ بخاري وجود نداشته باشد 30هكتار مي باشد كه تا شعاع 

آنجايي كه پنكه و استفاده از بخاري باعث كشيده شدن هواي سرد نزديك سطح زمين در 

بيروني،  لبه خارجي ناحيه حفاظت شده مي شود، لذا قرار دادن بخاري هاي بيشتر در لبه

قرار دادن يك بخاري براي هر درخت در لبه . باعث گرم شدن شار هواي سرد مي شود

در ناحيه اي كه تحت تاثير ماشين . خارجي و داخل اولين رديف محصول توصيه مي شود

همچنين به ازاء هر دو درخت در داخل . باد مي باشد، فاصله بخاري ها مي تواند بيشتر باشد

 بايستي در ابتدا ماشين. جهت باد ، يك بخاري بايستي قرار داده شود رديف دوم در خالف

  . هاي باد روشن شوند و در صورت ادامه كاهش دما، بخاري ها روشن شوند

  آبياري باراني و بخاري ها

گرچه مطالعه اي در خصوص استفاده همزمان از آبياري باراني و بخاري ها وجود ندارد ا

گزارش شده است كه يك باغدار با قرار دادن . قرار گرفته است ولي اين روش مورد استفاده

 از بخاري باالتر 5/1يك سورتمه برف فلزي گرد كه به صورت افقي بر روي دسته تا ارتفاع 

در ابتدا بخاري . قرار گرفته بود توانسته است جلو خاموش شدن بخاري توسط آب را بگيرد

حد كاهش دما آبياري باراني نيز استفاده شده  ها روشن شده اند و در صورت ادامه بيش از

ها به آبياري  اين روش تشكيل يخ بر روي گياهان را كاهش داده و در برخي شب. است

  .باراني نياز نبوده است

  پيش بيني و ديده باني يخ بندان

محافظت از يخ بندان پيش بيني دماي كمينه و چگونگي تغيير دما در طي شب براي 

چرا كه اطالع از آن به باغداران كمك مي نمايد تا در خصوص نياز به  مفيد مي باشد

الزم است . محافظت و نيز زمان آغاز به كار سيستم هاي محافظت اقدام الزم را انجام دهند

ادارات . ا تماس حاصل شودوپيش بيني ه براي اطالع ازدر ابتدا با اداره هواشناسي محلي 
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هاي سينوپتيكي و ميان مقياس  دسترسي دارند و از مدلهواشناسي به اطالعات زيادي 

) خرد مقياس(پيش بيني هاي محلي . براي  پيش بيني هاي محلي استفاده مي نمايند

معموال در دسترس نمي باشند، مگر اينكه توسط مراكز پيش بيني خصوصي تهيه و منتشر 

رايط محلي به كه براي ش "FFST. xls"از اين رو يك روش پيش بيني تجربي .شوند

اين مدل . سهولت قابل كاليبراسيون است در لوح فشرده ضميمه اين كتاب آورده شده است

از دماي هوا و نقطه شبنم در دو ساعت قبل از غروب آفتاب و داده هاي ديدباني شده دماي 

ضرايب رگرسيوني ويژه هر محل كه مورد نياز براي انجام يك پيش  تصحيحكمينه براي 

كاربرد . دماي كمينه در طول يك دوره ويژه از سال مي باشد، استفاده مي كند بيني دقيق

. اين مدل فقط براي يخ بندانهاي تابشي در نواحي با جريان هواي سرد محدود مي شود

 پنجمدر فصل  FFST.xlsچگونگي محاسبه ضرايب رگرسيوني و نحوه استفاده از برنامه 

  .توضيح داده شده است

مي باشد كه روند دما را از دو ساعت بعد از غروب  FTrend.xlsديگر  برنامه كاربردي

. آفتاب روز بعد برآورد مي نمايدآفتاب تا رسيدن به دماي كمينه پيش بيني شده در طلوع 

اگر دماي نقطه شبنم در دو ساعت بعد از يخ بندان را به عنوان ورودي مدل در نظر بگيريم، 

روند . دماي تر را نيز در طول شب پيش بيني مي نمايدت تغييراروند  FTrend.xlsبرنامه 

برنامه مذكور در . دماي تر زمان آغاز و خاتمه عمليات باراني را تعيين مي نمايدتغييرات 

  .توضيح داده شده است پنجم فصل

  احتمال وقوع و ريسك

احتمال وقوع و ريسك خسارت يخ بندان عامل مهمي در تصميم گيري محافظت از يخ 

جنبه هاي متعددي از احتمال و ريسك و برنامه هاي كاربردي كامپيوتري . بندان مي باشد

  . جلد دوم ارائه شده است اولدر فصل 

  

  هاي محافظت ارزيابي اقتصادي روش

هاي مختلف محافظت از  يه اقتصادي روشكتاب در مورد توجاين فصل دوم از جلد دوم 

يخ بندان بحث مي كند و يك برنامه كاربردي را براي كمك به ارزيابي و تحليل اقتصادي 

  .هاي عمده محافظت ارائه مي كند روش
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  فن آوري هاي مناسب

افظت از يخ هاي مح اگرچه اين كتاب اطالعاتي را در مورد شناخته شده ترين روش

. به پارامترهاي متعددي بستگي دارد بودن يك روشمناسب بندان ارائه مي نمايد ولي 

هايي را كه در حال حاضر مورد استفاده قرارمي گيرد مورد بحث  كتاب روش هشتمفصل 

قرار داده است و نيز فن آوري هاي مناسب در كشورهاي با منابع محدود را معرفي و توضيح 

  .مي دهد
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  فصل سوم
  انرژي مكانيسم هاي انتقال

  

  جرم و انرژي در جو

خوبي از اجزاء موجود در هوا و  دركبراي اطالع از اصول محافظت از يخ بندان، داشتن 

 به لحاظ كمي، مولكول. ارتباط آنها با محتوي انرژي از اهميت بااليي برخوردار مي باشد

هوا ) و متغير( جزء فرعي(H2O) عناصر اصلي و بخار آب (O2)و اكسيژن (N2)هاي نيتروژن

از تعداد هاي گاز موجود در يك متر مكعب هوا بيشتر  تعداد مولكول. محسوب مي شوند

مي باشد ولي كل حجم اشغال شده توسط ) 69/2×1025حدود ( ستارگان موجود در جهان

بنابراين . (Horstmeyer, 2001)مي باشد آنكمتر از يك درصد كل حجم  هوا  يها مولكول

هاي هوا در داخل يك متر مكعب هوا بسيار زياد مي باشد،  درحالي كه تعداد مولكول

ها با سرعت بااليي در حال  با اين وجود مولكول. فضاي خالي مي باشداتمسفر زمين عمدتا 

در هوا ) گرماي محسوس(حركت مي باشند و در نتيجه انرژي جنبشي قابل مالحظه اي

هاي انتقال انرژي كه ميزان گرماي محسوس و دما را كنترل  در اين فصل روش. وجود دارد

  .مي نمايند، مورد بحث قرار گرفته است

ي روش هايي آچقدر سرد خواهد شد و كارهوا انتقال انرژي مشخص مي كند ميزان 

اصلي انتقال انرژي كه در محافظت از  ر حالتچها. محافظت از يخ بندان چقدر خواهد بود
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انتقال سيال ( همرفت ،)يا شار گرمايي خاك( هدايت ندان مهم هستند عبارتند از تابش،يخ ب

  ). 1-3شكل (و تغيير حالت مرتبط با آب ) هاي گرماي محسوس و نهان همراه با ويژگي

هاي الكتريسيته و مغناطيسي توليد مي شود و  انرژي است كه از نوسان ميدان :تابش

. هم عبور نمايد) خالء( برعكس ساير مكانيسم هاي انتقال، تابش مي تواند از فضاي خالي

يستادن در مقابل نور خورشيد يا نزديكي آتش بهترين مثال براي تابش، انرژي است كه از ا

انرژي  واحد انرژي كه توسط يك سطح دريافت مي شود، معموال بر حسب. احساس مي شود

محافظت از يخ بندان،  در. بيان مي شود) مثال وات بر متر مربع( بر واحد زمان بر واحد سطح

شامل تابش  Rnن كننده مولفه هاي تعيي. رود فاكتور مهمي به شمار مي (Rn)تابش خالص

 و (Rld)و تابش موج بلند ورودي (Rsu)و خروجي(RSd)ورودي موج كوتاه خورشيد

  . ندمي باشد كه در اين فصل مورد بحث قرار گرفته ا )Rln(خروجي

انتقال انرژي از طريق يك محيط جامد مثل جابجايي گرما از طريق يك  ميله  :هدايت

دازه گيري با به لحاظ فني گرماي خاك قابل ان). 1- 3شكل(فلزي يا از طريق خاك مي باشد

گرماي محسوس محسوب مي شود ولي انتقال آن در درون خاك يك دماسنج مي باشد كه 

داخل  در وقتي كه انرژي. صورت مي گيرد) كولازمولكول به مول( عمدتا از طريق هدايت

گفته مي شود و  1خاك از طريق هدايت عبور مي نمايد، به آن چگالي شار گرمايي خاك

در . بيان مي شود) مثال وات بر متر مربع( عموما بر حسب انرژي منتقل شده بر واحد سطح

ز اهميت برخوردار در سطح خاك ا (G)بحث محافظت از يخ بندان، چگالي شار گرمايي خاك

  .مي باشد

 
  

                                                 
1  Soil heat flux density 
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  چهار حالت انتقال گرما: 1- 3شكل 

  

هدايت، كه گرما از ميان مواد جامد به : چهار حالت انتقال گرما عبارتند از: شكل توضيح

شار گرمايي ). مثل عبور گرما از يك ميله فلزي(صورت مولكول به مولكول منتقل مي شود

مثل صعود هواي گرم (نقطه ديگر منتقل مي شود كه هواي گرمتر از يك نقطه به : محسوس

تابش، كه گرما به صورت انرژي الكترومغناطيسي بدون نياز ). به دليل كم شدن چگالي آن

كه گرماي : شار گرماي نهان). مثل نور خورشيد(به يك محيط مادي منتقل مي شود 

رماي نهان به يا زماني كه  مجدد گ) تبخيرآب(  محسوس تبديل به گرماي نهان مي شود

  ).ميعان آب روي يك سطح تراكم  و(  گرماي محسوس تبديل مي شود

  

انرژي است كه ما مي توانيم آن را حس كنيم و دما معياري است كه  :گرماي محسوس

در حالتي كه ميزان گرماي . ميزان گرماي محسوس جو توسط آن اندازه گيري مي شود

داشته و برخورد آنها نيز با يكديگر و ي بيشترها حركت  محسوس در هوا زياد است، مولكول

براي مثال . با محيط بيشتر است و بنابراين انرژي جنبشي بيشتري منتقل مي شود

دماسنجي كه در هواي گرمتر قرار گرفته است در معرض برخوردهاي بيشتري از سوي 
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ما باالتر مي هاي هوا قرار دارد و انرژي جنبشي بيشتري به دماسنج منتقل شده و د مولكول

در رابطه با محافظت از يخ . با كاهش گرماي محسوس در هوا، دما كاهش مي يابد. رود

 بندان، هدف سعي بر كاهش يا جايگزيني گرماي محسوس از دست رفته از هوا و گياهان

عبارت از انتقال گرماي محسوس از يك نقطه به  (H)چگالي شار گرماي محسوس. مي باشد

ر واحد سطح بر واحد زمان مي چگالي شار ميزان انرژي عبوري ب. است نقطه ديگر اتمسفر

  ).مثال وات بر متر مربع( باشد

زماني كه آب در اتمسفر تبخير مي شود آزاد مي شود و ميزان گرماي نهان  :گرماي نهان

گرماي نهان زماني تبديل به گرماي محسوس مي . در اتمسفر بستگي به ميزان بخار آب دارد

زماني كه بخار آب حركت مي كند، . آب از حالت بخار به مايع و يا يخ تبديل شودشود كه 

مثال كيلوگرم بر متر مربع بر (وزن بر واحد سطح بر واحد زمان واحد چگالي شار بر حسب 

،  (J kg-1)در ژول بر كيلوگرم (L)ضرب كردن گرماي نهان تبخير . بيان مي شود) ثانيه

بنابراين شار بر حسب . واحد وزن به واحد انرژي تبديل مي نمايدچگالي شار بخار آب را از 

مثال وات بر متر ( انرژي در واحد زمان در واحد سطح يا نيرو بر واحد سطح بيان مي شود

بنابراين حاالت مختلف . ميزان بخار آب هوا معياري از ميزان گرماي نهان مي باشد). مربع

  .ل مورد بحث قرار گرفته استرطوبت و رابطه اش با انرژي در اين فص

  

  موازنه انرژي

  قرارداد عالمت 

در محاسبات انتقال و موازنه انرژي، نشان دهنده جهت شار انرژي به   - و + عالمت هاي 

هر نوع تابش رو به پايين كه باعث افزايش . سمت يك سطح يا در جهت معكوس مي باشند

هر نوع تابش كه انرژي را . ده مي شودنشان دا "+"انرژي در سطح زمين مي شود با عالمت 

براي مثال تابش موج كوتاه . نشان داده مي شود "- "از سطح زمين خارج مي كند با عالمت 

است، درحالي كه تابش موج  "+"، (Rsd)خورشيد كه از آسمان به زمين وارد مي شود

تابش موج بلند . منفي مي باشد (Rsu)كوتاهي كه از سطح زمين منعكس مي شود

نشان داده مي شود چرا كه آن انرژي را به سطح زمين اضافه  "+"نيز با عالمت  (Rld)ورودي

تابش . نشان داده مي شود "-"نيز با عالمت  (Rlu)مي كند و تابش موج بلند خروجي

يعني (ميزان خالص انرژي تابشي است كه توسط سطح زمين جذب مي شود  (Rn)خالص

  ).وجي به سطح زمينهاي ورودي و خر مجموع تمام تابش
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الزم به . نشان داده شده است 2-3در شكل ) ب(و شب ) الف(اين روابط براي حالت روز 

ذكر است كه در اين معادله، تابش خالص برابر با مجموع مولفه هاي آن و عالمت نشان 

اگر جمع مولفه ها مثبت باشد،كه اين . دهنده مثبت يا منفي بودن تابش خالص مي باشد

نيز مثبت بوده و انرژي تابشي  Rn، )الف 2-3شكل (طول روز اتفاق مي افتد  حالت در

اگر مجموع مولفه ها منفي . دريافتي بيشتر از انرژي تابشي خارج شده از سطح مي باشد

منفي شده و انرژي   Rn،)ب 2-3شكل (باشد، كه اين حالت در طول شب اتفاق مي افتد 

  .شده مي باشدتابشي خروجي بيشتر از انرژي دريافت 

 Rn ،  انرژي مورد نياز براي گرم كردن هوا، گياهان و خاك و تبخير آب را تامين مي

براي بيان موازنه انرژي سطح زمين  3-3در اين كتاب رابطه مطرح شده در شكل . نمايد

به طور كلي ذخيره انرژي در گياهان، فتوسنتز و تنفس . مورد استفاده قرار گرفته است

با . ائم در امر محافظت از يخ بندان قابل صرنظر مي باشدگياهان به عنوان يك شار انرژي ق

تقسيم مي  LEو  G ،Hبه اجزاء  Rnاين فرض كه كليه شارهاي انرژي قائم هستند، انرژي 

  ).1- 3رابطه ( نوشته مي شود  G ،H ،LEبه صورت جمع مولفه هاي  Rnشود، بنابراين 

  

��                                       :1 -3رابطه  = � +� + ��								
��  

 
تابش انرژي را به . عالمت مولفه شار انرژي نيز نشان دهنده جهت جريان انرژي مي باشد

مثبت باشد، انرژي به  Gوقتي كه . سطح اضافه مي كند و بنابراين عالمت آن مثبت است

مثبت باشند، انرژي از سطح زمين  LEو  Hسمت خاك جريان پيدا مي كند و زماني كه 

و به  مثبتبه سمت اتمسفر  LE، و G ،Hبنابراين شارهاي . خارج و به اتمسفر بر مي گردد

  . سمت سطح خاك منفي مي باشند

اگرچه بيشتر انرژي منتقل شده در يك شب يخ بندان در جهت عمودي صورت مي 

ژي به صورت افقي هم مي گيرد ولي يك محصول داراي جهات سه بعدي مي باشد و انر

انتقال انرژي در داخل محصول اغلب به صورت دياگرام . تواند در داخل گياهان منتقل شود

كه نشان دهنده حجم هوايي است كه در ) 4- 3شكل (جعبه اي انرژي نشان داده مي شود 

 ميزان انرژي اين جعبه بستگي به مقادير ورودي. هنگام محافظت از يخ بندان گرم مي شود

امكان اينكه بيشترين شارهاي انرژي در هر دو جهت . دارد) 4- 3شكل(و خروجي انرژي 

  .وجود داشته باشد،  هست
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   قرارداد عالمت براي تابش در طي روز: الف 2- 3شكل 

  شب قرارداد عالمت براي تابش در طي: ب 2- 3شكل 

  قرارداد عالمت براي موازنه انرژي سطح: 3- 3شكل 

  

  :براي جعبه با رابطه زير نشان داده مي شودموازنه انرژي 

��	:        2- 3رابطه  = � + � + �� + �1 + �2 + ∆� + ��							
��          

Rn  تا اينكه منعكس  ،مثبت خواهد بود كه بيشتر انرژي تابشي، جذب شده باشدزماني

كه انرژي از جعبه  ،زماني مثبت خواهند شد LEو  G ،Hمتغيرهاي . يا بازتابيده شده باشد

  . خارج شود و زماني منفي خواهد شد كه انرژي وارد جعبه شود
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F1   و ) يك عدد منفي(شار گرماي محسوس و نهان افقي ورودي به جعبهF2  شار گرماي

تفاوت  F2و   F1مجموع. مي باشد) يك عدد مثبت(نهان و محسوس افقي خروجي از جعبه 

يك (مربوط به فتوسنتز  PRمتغير . افقي گرماي نهان و محسوس مي باشد خالص در شار

كوچك بوده و عموما در   PRولي مقدار. مي باشد) يك عدد منفي(و تنفس ) عدد مثبت

مقدار تغييرات انرژي ذخيره شده  ∆Sمتغير. محاسبه موازنه انرژي از آن صرفنظر مي گردد

مثال با افزايش (رت افزايش ميزان انرژي كه در صو در داخل جعبه است) گرماي محسوس(

  .  منفي مي شود) مثال كاهش دما(مثبت شده و با كاهش دما ميزان انرژي ) دما

غير  PRنزديك به صفر و  F2و  F1منفي، جمع  Rnدر طي يك شب يخ بندان تابشي، 

اگر براي محافظت از يخ بندان از آب استفاده نشود و نيز در صورت عدم . معني دار مي باشد

مقدار . نيز معني دار نخواهد بود LEتشكيل شبنم و يخ بندان و حداقل بودن تبخير، مقدار 

G  وH  به دليل انتقال گرما به داخل جعبه منفي است، ولي مقدارG+H  كمتر ازRn  است و

 .منفي بوده و لذا هوا و محصول سرد خواهند شد �∆ين بنابرا

در بسياري از روش هاي محافظت فعال و غير فعال يخ بندان، هدف دستكاري يك يا 

تقال گرما و زايش انفاين كار با ا. مي باشد �∆ ژي براي كاهش ميزان   چند مولفه موازنه انر

ذخيره آن در خاك صورت مي گيرد كه باعث بهتر شدن ذخيره گرمايي خاك در طي روز و 

G براي نيل به اين مقصود، استفاده از بخاري ها، ماشين . خروجي در طول شب مي گردد

منفي از طريق كاهش  Hكه باعث افزايش ميزان توصيه مي شود هاي باد يا هليكوپترها 

شوند يا با سرد كردن و يخ زدن آب كه باعث تبديل انرژي نهان به  منفي مي Rnميزان 

بعد از اينكه دماي سطح افزايش پيدا . محسوس شده و افزايش دماي سطح را به دنبال دارد

در اين فصل شار گرماي نهان، رطوبت و تغيير حالت آب . كرد، نرخ افت دما كاهش مي يابد

  . مورد بحث قرار گرفته است

(Rn) :ش خالص      تاب  

(H) : شار گرماي محسوس  

 (LE) :    شار گرماي نهان  

 (G) :شار يا هدايت گرمايي خاك  

(F1) :فرارفت انرژي محسوس و نهان به داخل  

(F2) :فرارفت انرژي محسوس و نهان به خارج  

S)∆( :ذخيره انرژي در داخل محصول   

  هدر رفت انرژي آن به عنوان نماد يك محصول دياگرام جعبه انرژي نشان دهنده منابع تامين و: 4- 3شكل 
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در چگالي شار  كرده و تواند آب را تبخير انرژي حاصله از تابش خالص همچنين مي

يادآوري اين . باشدمي از سطح موثر  يا تبخير  (LE)رماي نهان گ

مي نكته ضروري است كه در هنگام تبخير آب، گرماي محسوس تبديل به گرماي نهان 

فرآيند معكوس شده و گرماي نهان تبديل به اين تراكم اتفاق مي افتد،  زماني كه. شود

هاي آب است نشان دهنده چگالي شار مولكول LEدر   Eپارامتر. گرماي محسوس مي شود

( )21 −− mkgs بنابراين ،E  برابر با جرم عبوري در واحد زمان از يك متر مربع از سطح مي

مقدار انرژي است كه براي تبخير واحد جرم آب الزم است (L) گرماي نهان تبخير  .باشد

( )1610*45.2 −≈ JKgL. در نتيجه، واحد چگالي شار گرماي نهان(LE)  مشابه واحد ،

Rn ، H وG خواهد بود .  

عالمت آن مثبت ) سمت شار به باال مي باشد(زماني كه بخار آب به هوا افزوده مي شود 

در طي (بخار آب به صورت شار خروجي از هوا منتقل مي شود در حالتي كه . خواهد بود

  .عالمت منفي مي شود) تشكيل شبنم يا يخ

در مناطق خشك، در اوايل صبح كه دماي هواي سطح زمين از دماي هوا بيشتر است، 

به ميزان قابل مالحظه  LEمثبت هستند با اين توضيح كه مقدار  LE و Rn ،G ،H مولفه هاي

در مناطق خشك و در طي بعد از ظهر كه دماي هوا ). 5-3شكل (مي باشد  Rnاي كمتر از 

منفي و مقدار  Hكم و يا منفي،  Gمثبت، مقدار  Rnبيشتر از دماي سطح زمين است، مقدار 

LE  مشابه مقدارRn  ولي در مناطق مرطوب در طي روز، مقدار ). 6-3شكل(خواهد بودH 

. ي گرم روي محصول سردتر خيلي كم مي باشداغلب مثبت است چرا كه فرارفت افقي هوا

 مي باشد LE=0 و Rn<0 ،G<0 ،H<0 در زمان يخ بندان تابشي بدون تشكبل يخ و شبنم،

را براي كمك به  بيشتري منفي شده، انرژي LEدر صورت وقوع تراكم، مقدار ). 7-3شكل (

  ). 8- 3شكل ( جايگزيني هدر رفت تابش خالص تامين مي نمايد

شارهاي . اتفاق مي افتد  (Rn<0)ش خالصبيخ بندان تابشي، هدررفت تادر طي شب 

انرژي از خاك و هوا تا حدي جبران انرژي از دست رفته را مي نمايند ولي با توجه به كاهش 

ي محافظت فعال مي روش هابيشتر . ميزان گرماي محسوس، دماي هوا هم كم مي شود

ايجاد تغيير در درجه كارآمدي و هزينه ها مورد توانند براي جبران هدر رفت انرژي از طريق 

  .استفاده واقع شوند

  

  

( )221 −−− = wmmJs
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  رطوبت و گرماي نهان

ميزان گرماي نهان نيز مي باشد كه مستقيما به  دارايهوا عالوه بر گرماي محسوس، 

هر مولكول آب شامل يك اتم اكسيژن و دو اتم . بستگي دارددر آن  موجود بخار آب

 آن ن مولكول آب عالوه بر داشتن پيوند با اتم اكسيژنژهيدرو هاي اتم. هيدروژن مي باشد

با ايجاد  .هاي آب نيز جذب مي شوند مولكولهاي اكسيژن ساير  مولكول، توسط اتم

شكل مي گيرد و در  1ستالييآب ساختار كر ،ها پيوندهاي هيدروژني بيشتر بين مولكول

هاي آب به صورت  بين مولكولني ژپيوند هيدرو .نهايت به صورت مايع ظاهر مي گردد

ب مي توانند به صورت آبه هم پيوسته  2منظم و رديفي ايجاد نمي شود، بنابراين خوشه هاي

 زماني كه آب از حالت مايع به جامد تبديل مي شود .مايع و پشت سر هم جريان پيدا كنند

را ) يخ(الي بيشتر مولكول ها  پيوندهاي هيدروژني ايجاد كرده و تشكيل يك ساختار كريست

  .مي نمايند

براي تبخير آب، الزم است كه پيوندهاي هيدروژني ميان مولكول هاي آب شكسته شود 

اين انرژي از طريق تابش يا گرماي محسوس موجود . و براي اين كار نياز به انرژي مي باشد

ين در صورتي كه انرژي از گرماي محسوس تام. قابل تامين مي باشد... در هوا، آب، خاك و

  . مي شود شود، انرژي جنبشي هوا به گرماي نهان تبديل مي گردد كه باعث كاهش دما

  
  Rn,G,H,LEموازنه انرژي براي اواسط صبح در تابستان شامل مولفه هاي : 5- 3شكل 

  
 G,Hو ) مثبت( Rn,LEموازنه انرژي براي اواسط بعد از ظهر شامل مولفه هاي  :6- 3شكل 

                                                 
1 Crystalline 
2 Clumps 
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  Rn,G,Hموازنه انرژي قبل از وقوع يخ بندان تابشي بدون تراكم شامل مولفه هاي : 7- 3شكل 

  
  Rn,G,H,LEمولفه هاي  موازنه انرژي قبل از وقوع يخ بندان تابشي با تراكم شامل: 8- 3شكل       

  

مي افتد، پيوندهاي هيدروژني تشكيل و گرماي نهان به گرماي زماني كه تراكم اتفاق 

 ).ايجاد پيوندهاي هيدروژني گرما زا مي باشد(تبديل شده و دما افزايش مي يابد محسوس 

ميزان بخار آب موجود در  .هوا، مجموع گرماي محسوس و نهان مي باشد 1كل ميزان گرماي

مربوط به بخار آب بيان مي ) بارومتريك(هوا معموال به صورت شار بخار آب يا فشار جزئي 

ر هواشناسي مورد استفاده قرار مي گيرد، فشار بخار اشباع مي پارامتري كه اغلب د. شود

ميزان تبخير و تراكم بر روي يك سطح صاف  در آن باشد كه عبارت از فشار بخاري است كه

 ساير معيارهاي مورد استفاده براي. آب خالص در همان دماي هوا، به حالت ثابتي مي رسند

دماي نقطه شبنم . دماي نقطه يخ مي باشد اندازه گيري رطوبت شامل دماي نقطه شبنم و

(Td)  دمايي است كه هوا سرد مي شود تا نسبت به سطح صاف آب خالص اشباع شود و

زماني اتفاق مي افتد كه هوا سرد مي شود تا اندازه اي كه نسبت به  (Ti)دماي نقطه يخ 

 دمايي است كه اگر آب به حدي تبخير (Tw)دماي تر . سطح صاف يخ خالص اشباع شود

گرما براي تبخير فقط از گرماي محسوس ر بخار هوا به حالت اشباع برسد و كه فشا شود

فشار بخار اشباع فقط به دماي هوا بستگي . هوا خواهد داشت ،)فرآيند بي دررو(تامين شود 

  .دارد و روابط متعددي براي برآورد فشار بخار اشباع وجود دارد

                                                 
1 Enthalpy 
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در  Tبه جاي  (Td)و دماي نقطه شبنم  (Tw)، دماي تر(Ta)رار دادن دماي هوابا ق

، فشار بخار اشباع در (ea)فشار بخار اشباع در دماي هوا  ،، مي توان به ترتيب3- 3رابطه 

  .را به دست آورد (ed)و يا فشار بخار اشباع در دماي نقطه شبنم  (ew)دماي تر

��                                               :3- 3رابطه = 0.6108exp �  !.!"
"#$!.$% 		kpa  

  

براي  ،(Tetens,1930)در شرايطي كه سطح آب يخ بسته باشد، رابطه زير كه توسط 

بر روي سطح صاف يخ در دماي زير صفر درجه سانتي گراد  (es)محاسبه فشار بخار اشباع 

(T)  مي گيردارائه گرديده است، مورد استفاده قرار.  

��                                        :4- 3رابطه = 0.6108exp � .(!)""#*).)% 	kpa  

  

 هوا در دماي زير صفر درجه سانتي گراد kpaفشار بخار اشباع بر حسب  es آنكه در 

(T) دماسنج يخ بندان  با قرار دادن دماي .مي باشد(Tf) 
در  Tبه جاي  (Ti)با دماي يخ  1

دماي نقطه  و (ef)مي توان فشار بخار اشباع را به ترتيب در دماي نقطه يخ بندان  4-3رابطه 

يا چگالي (ميزان گرماي نهان هوا با رطوبت مطلق موجود در هوا . به دست آورد (ei)يخ 

اگرچه به جاي استفاده از رطوبت مطلق براي . افزايش مي يابد kgm -3بر حسب ) بخار آب

فشار بخار اغلب با استفاده از يك . ن رطوبت، اغلب از فشار بخار استفاده مي شودبيان ميزا

را اندازه گيري مي نمايد،  (Ta)و دماي خشك  (Tw)كه دماي تر ) 9- 3شكل (سايكرومتر 

دماي خشك، دماي اندازه گيري شده هوا با دماسنجي است كه در . قابل تعيين مي باشد

  . با دماسنج قرار گرفته باشد شرايط تهويه و سرعت باد يكسان

  :به صورت زير مي باشد Taو  Twرابطه برآورد فشار بخار بر حسب 

�						                                               :5-3رابطه  = �+ − γ./0 	− /+ 	1	 kpa  

             

2		                          :6-3رابطه  = 3. 000660	.1 + 0.00115/+156						758°C� 					  

γ  ثابت سايكرومتري )C-1  758° (تنظيم شده براي دماي تر  (Tw)  است، فشار بخار

فشار جو بر حسب  56و   3-3در رابطه  Tبه جاي  Twبا جايگذاري  (es)اشباع در دماي تر 

  .به دست مي آيدكيلو پاسكال 

                                                 
1 Frost- bulb 
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 A3-1(جداول . (Fritschen & Gay, 1979)سانتي گراد مي باشد بر حسب كليه دماها 

 . جلد اول اين كتاب موجود مي باشند 3در ضميمه )  A3-2و 

هاي جوي تغيير مي كند ولي عمدتا تابعي از ارتفاع  با عبور سيستم (Pb)فشار جوي 

(EL) ميزان فشار جو . مي باشد(Pb)  در هر نقطه با استفاده از رابطه زير كه به رابطه

Burman, Jensen & Allen (1987) معروف است قابل تعيين مي باشد.  

�6                                         :7-3رابطه = 101.3 <=$�>.>>*)?@=$ A).* kpa				  

  .ارتفاع از سطح آبهاي آزاد بر حسب متر مي باشد ELكه 

زماني كه دما زير صفر است، آب موجود در دماسنج تر ممكن است يخ بزند و يا يخ نزده  

  .باقي بماند

  

  
  

كه به منظور اندازه گيري ) شكل پاييني(و سابكرومتر فالخني ) شكل بااليي(سايكرومتر تهويه اي : 3- 9شكل 

  .رطوبت مورد استفاده قرار ميگيرنددماي خشك و تر يا دماي دماسنج يخ بندان براي تعيين معيارهاي مختلف 

  

ايجاد تماس با يك  روش معمول ايجاد شرايط مصنوعي يخ بندان آب در دماسنج تر

زماني كه آب يخ مي زند افزايش دما در هنگام قرائت دماسنج . قطعه يخ يا فلز سرد مي باشد

امي كه آب صورت مي گيرد كه علت آن تغيير حالت آب از مايع به جامد مي باشد ولي هنگ
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تبديل مي  1)تصعيد(در مخزن پوشيده از يخ دماسنج در حال تهويه، از حالت جامد به بخار 

به حالت ثابت مي  (Tf)طي چند دقيقه دماي نقطه يخ بندان . شود، دما كاهش پيدا مي كند

فشار بخار هوا با استفاده از دماي هوا و دماي نقطه انجماد به صورت زير قابل تعيين . رسد

  :مي باشد

�                                                                         : 8- 3رابطه     = �B − 2BC/0 − /BD		758       

        
2B                       :9-3رابطه  = 0.000582.1 + 0.00115TF1�6				– 			758°H�   

و فشار بخار اشباع در نقطه انجماد  (Tf)و ثابت سايكرومتري براي دماي نقطه انجماد 

(Tf) تنظيم شده است و از طريق جايگذاري Tf  قابل محاسبه مي باشد 4- 3در رابطه. 

جلد اول  3ضميمه شماره  A3-3متناظر با دماي نقطه انجماد از جدول  efهمچنين مقدار 

  . اين كتاب قابل تعيين مي باشد

سنجه هاي مختلف رطوبت در محدوده دماهاي زير صفر در  روابط بين دما، فشار بخار و

منحني بااليي فشار بخار اشباع را بر روي سطح آب . نشان داده شده است 10- 3شكل 

نشان مي ) 4-3رابطه (طح يخ و منحني پاييني فشار بخار اشباع را بر روي س) 3- 3رابطه (

بنابر اين براي هر دماي زير صفر، مقدار فشار بخار اشباع بر روي يخ كمتر از فشار بخار . دهد

كيلو  =361/0eو فشار بخار  =C4 - Ta°براي مثال در دماي هواي . روي سطح آب است

دان به نقطه شبنم، دماي يخ، دماي تر و دماي دماسنج يخ بن پاسكال، دماهاي متناظر

  :ترتيب عبارتست از

 °C7  - Td=                °C2/6 - Ti=               °C9/4  - Tw=            °C7/4  - Tf=  

  :عبارتست ازبر حسب كيلو پاسكال  همچنين فشار بخار اشباع متناظر 

361/0ed=            361/0ei=                         424/0ew=                    411/0ef=  

  .  =kpa 454 /0esفشار بخار اشباع در دماي هوا برابر است با همچنين  

برخي اوقات برآورد دماي تر از درجه حرارت و ساير سنجه هاي رطوبت مد نظر مي 

مي باشد، لذا براي اين  Pb و Tw ،ew ،Tw) - (Taولي به دليل اينكه فشار بخار تابعي از . باشد

اين مشكل در هنگام برآورد دماي دماسنج  .كار نياز به برنامه نويسي پيچيده اي مي باشد

با اين وجود يك برنامه  ).8- 3رابطه( هاي رطوبت نيز وجود دارد يخ بندان از ساير سنجه

                                                 
1 Sublimation 
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Excel (CalHum.xls)  براي برآوردTw  وTf  ضميمه اين لوح فشرده از ساير پارامترها در

  . كتاب ارايه شده است

براي هر تركيب خاص از دماي زير صفر و مقدار رطوبت، فشار بخار واقعي و اشباع در 

عالوه بر آن، دماي نقطه شبنم همواره . (ed=ei=e)نقطه شبنم و نقطه يخ با هم برابر هستند 

ر با دماي هوا مي باشد دماي تر مي باشد و دماي تر هم همواره كمتر يا براببا كمتر يا برابر 

./I ≤ /+ ≤ رابطه مشابهي براي نقطه يخ، دماي دماسنج  يخ بندان و دماي هوا .  01/

)وجود دارد )afi TTT diدر دماي زير صفر . ≥≥ ee   .است ≥

  
  نسبت به دماي هوا) منحني پاييني(و روي يخ ) منحني بااليي(تغيير فشار بخار اشباع روي آب : 10- 3شكل 

  

، دماي متناظر هوا، دماي دماسنج تر، دماي دماسنج يخ بندان، نقطه يخ 11-3شكل در 

 Ta=0○Cو نقطه شبنم در سطح دريا براي مقادير متفاوت نقطه شبنم با دماي هواي برابر با 

  C○در دماي هوا معادل صفر درجه سانتي گراد برابر بااگر نقطه شبنم . داده شده استنشان 

Td=-6  ،ي دماسنج تر و دماسنج يخ بندان نزديك به دماباشد○C 2- در حققيت . خواهد بود

اختالف اندكي ميان دماي دماسنج تر و دماسنج يخ بندان در يك دماي نقطه شبنم معين 

ولي دماي نقط يخ . وجود دارد در محدوده دمايي كه براي محافظت از يخ بندان مهم است، 

از آنجايي كه اختالف . اهش ميزان بخار آب هوا از همديگر دور مي شوندو نقطه شبنم با ك

اندكي بين دماي دماسنج تر و دماسنج يخ بندان وجود دارد، نياز چنداني به متمايز نمودن 
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مورد فقط دماي تر بنابراين براي مباحث بعدي . اين دو پارامتر از همديگر وجود ندارد

  .استفاده قرار خواهد گرفت

ماي موجود در هوا براي محافظت از يخ بندان اهميـت دارد چـرا كـه هنگـام بـاال      كل گر

در طـي يـك شـب    . بودن ميزان كل گرماي هوا، احتمال خسارت يخ بندان كمتر خواهد بود

ميـزان گرمـاي   . يخ بندان، با كاهش ميزان گرماي هوا، درجـه حـرارت افـت پيـدا مـي كنـد      

از نزديك سطح خاك تـا بـاالي وارونگـي ادامـه      در داخل بخشي از هوا كه) و دما(محسوس 

انتقال روبه پايين گرمـاي محسـوس از هـواي    ) 1(دارد، كاهش پيدا مي كند چرا كه مجموع 

انتقال گرماي ذخيره شـده  ) 3(شار گرمايي خاك رو به باال از سطح خاك و ) 2(سطح باالتر 

حسوس از دسـت رفتـه   در داخل پوشش گياهي به سطح گياه براي جايگزين كردن گرماي م

د، ناگر هوا و خاك بـه انـدازه كـافي سـرد شـو     . در اثر هدررفت انرژي تابشي كافي نمي باشد

د و يا اينكه بـه دمـاي   نو تراكم بخار آب و تشكيل شبنم مي شو Tdباعث افت دماي سطح تا 

Ti  اين تغيـر حالـت باعـث    ). يخ بندان(افت پيدا مي كند كه بخار آب تبديل به يخ مي شود

تبديل گرماي نهان به گرماي محسوس در سطح شده و مي تواند تا حدودي انرژي از دسـت  

در نتيجه زماني كه تشكيل شبنم يا يخ بنـدان بـر روي   . رفته تابش خالص را جايگزين نمايد

اي محسوس توليد شده از تبديل گرماي نهان باعث كاهش نرخ افت سطوح اتفاق بيافتد گرم

  .دما مي شود

  
و دماي نقطه  (Ti)، دماي نقطه يخ (Tf)،دماي دماسنج يخ بندان (Tw)مقادير دماي تر: 11- 3شكل 

فشار جو (هاي آزاد  متري ازميانگين سطح آب 250، كه تابعي از دماي نقطه شبنم در ارتفاع (Td)شبنم

  .و دماي هوا برابر با صفر درجه سانتي گراد) kpa98  برابر با

  



                                                                                                     محافظت از يخ بندان در كشاورزي    72

 

 
 

سنجه خوبي از كل ميزان گرماي هوا محسوب مي شود و آن دمايي ، (Te)1دماي معادل   

رابطه محاسبه . اگر كل گرماي نهان تبديل به گرماي محسوس شود خواهد داشتاست كه هوا 

(Te)  از دماي هوا(Ta) گراد و فشار بخار  بر حسب درجه سانتي(e)  بر حسب كيلو پاسكال و

 :به صورت زير مي باشد  kPa ○C-1 بر حسبλثابت سايكرومتري 

K/		                                  :                                           10-3رابطه  = /0 + L
M .°H1	  

در  Tdو  Taو بـراي محـدوده    1-3در جدول  Tiو  Taمحاسبه شده براي محدوده  Teمقادير 

فقط به فشار بخـار آب موجـود در جـو و لـذا ميـزان       Ti و Tdمقادير . ارائه شده است 2-3جدول 

اغلب به ميزان قابـل مالحظـه اي    Teباال باشد،  Tiيا  Td زماني كه. گرماي نهان جو بستگي دارند

مـي  ) باال بودن انتـالپي (بيشتر از دماي هوا مي باشد كه بيان كننده ميزان باالي گرماي كلي هوا 

هوا خشك است، گرمـاي انـدكي در هـوا موجـود       باشد،Taنزديك به  Teبنابر اين وقتي كه . باشد

  .خسارت يخ بندان وجود داردوقوع بوده و احتمال زيادي براي 

  

 در سطح دريا با فشار  (Ti)و دماي نقطه يخ  (Ta)براي محدوده دماي هوا  (Te)دماي معادل : 1-3جدول 

  .مي باشد Taكه تابعي از ) λ(و ثابت سايكرومتريك (ea)اشباع   بخار 

Ta    ea        y      Ti                   )دماي نقطه يخ ((◦C)     

◦C kpa  ◦C-1 kpa  10-  8- 6 - 4- 2-  0 

10-  286/0  067/0  2/6 -       

8-  334/0  067/0 1/4 -  4/3 -      

6 -  390/0  067/0 1/2 -  4/1 -  5/0 -     

4-  454/0  067/0 1/0 -  6/0  5/1  5/2    

2-  527/0  067/0 9/1  6/2  5/3  5/4  7/5   

0  611/0  067/0 9/3  6/4  5/5  6/6  8/7  2/9  

2  706/0  067/0 9/5  7/6  5/7  6/8  8/9  2/11  

4  813/0  066/0  9/7  7/8  6/9  6/10  8/11  2/13  

  

                                                 
1
 Equivalent 
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  گرماي محسوس

ميزان انرژي موجود در هوا بستگي به فشار جو، دماي هوا و مقـدار بخـار آب موجـود در    

كه توسط دماسنج اندازه گيري مـي شـود، معيـاري    ) يا گرمايي(انرژي . واحد حجم هوا دارد

زمـاني كـه   . مـي باشـد  ) مولكـول هـا  انرژي ناشي از حركت (براي تعيين انرژي جنبشي هوا 

دماسنج  درهوا قرار مي گيرد، مخزن آن به طور مداوم در معرض برخورد مولكول هاي هوا با 

اين برخوردها انرژي مولكول ها را به دماسـنج  . سرعت نزديك به سرعت صوت قرار مي گيرد

منبسـط شـده   در نتيجه مايع موجود در مخزن . منتقل نموده و باعث گرم شدن آن مي شود

وقتي كه . و ما تغيير در سطح مايع موجود در داخل دماسنج را به عنوان دما قرائت مي كنيم

دماي هوا افزايش مي يابد، مولكول هاي هـوا سـريعتر حركـت كـرده و لـذا انـرژي جنبشـي        

بنابراين مولكول هاي بيشتري با دماسنج برخورد نموده و در سرعت . بيشتري خواهند داشت

لـذا دمـا بـه سـرعت     . تر باعث انتقال بيشتر انرژي جنبشي و دماي باالتر مـي شـوند  هاي باال

. حركت و تعداد مولكول هاي هوا كه بـه سـطح دماسـنج برخـورد مـي كننـد، بسـتگي دارد       

مولكول هاي هوا به پوست ما نيز همانند دماسنج با سرعت نزديك سرعت صوت برخورد مي 

مـا  . پوست ما از طريق همين برخورد منتقل مي شود كنند و انرژي جنبشي از مولكول ها به

  .ناميده مي شود "محسوس"اين انتقال انرژي را احساس مي كنيم و به همين خاطر گرماي 

در سـطح دريـا بـا     (Td)و دماي نقطه شبنم  (Ta)براي محدوده دماي هوا  (Te)دماي معادل : 2-3جدول 

  .مي باشد Taكه تابعي از ) λ( و ثابت سايكرومتري (ea)فشار بخار اشباع 

Ta    ea        y      Ti                   )دماي نقطه يخ ((
◦
C)     

◦
C kpa kpa

◦
C-1   10 -  8- 6 - 4 - 2- 0 

10 -  286/0  067/0  8/5-       

8-  334/0  067/0 8/3 -  3 -      

6 -  390/0  067/0 7/1-  1 -  2/0 -     

4 -  454/0  067/0 3/0  1  8/1  8/2    

2-  527/0  067/0 3/2  3  8/3  8/4  9/5   

0  611/0  067/0 3/4  5  9/5  8/6  9/7  2/9  

2  706/0  067/0 3/6  7  9/7  8/8  9/9  2/11  

4  813/0  066/0  3/8  9  9/9  8/10  9/11  2/13  
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، دمايي كه ما احسـاس مـي   )عدم وجود باد و تالطم جوي(اگر هوا به طور كامل پايدار باشد 

بستگي دارد كه انرژي ناشي از برخورد پر سـرعت بـين   كنيم فقط به انتقال گرماي مولكولي 

ولي به دليـل وجـود بـاد و    . مولكول هاي در حال حركت در فواصل كوتاه را جابجا مي نمايد

با ميزان گرماي محسوس متفاوت از يك نقطه به نقطه ديگر حركت   1تالطم، بسته هاي هوا

خل يك سوناي خشـك بـا هـواي    براي مثال اگر شما در دا). شار گرماي محسوس(مي كنند 

نسبتا ساكن قرار بگيريد، احساس داغ بودن خواهيد نمود كه اساسا به دليـل انتقـال گرمـاي    

  .هواي ساكن نزديك سطح بدن شما مي باشد 2مولكولي از طريق اليه مرزي

به دليل اختالط مكانيكي ناشي از كار كردن پنكه، انتقال اجباري هوا بـه سـمت پوسـت    

چگالي هواي داغ كمتر از چگالي هواي سرد مـي  . ناميده مي شود 3فت اجباريبدن شما همر

لذا اگر منبع گرمايي در كف سونا قـرار گرفتـه   ). جرم موجود در واحد حجم كمتراست(باشد 

باشد، هواي نزديك سطح كف سونا چگالي كمتري داشته و به همين دليل به سـمت هـواي   

كه هواي گرم كم چگالي صعود مي كند، انتقال گرمـا  زماني . سردتر بااليي صعود خواهد كرد

در طبيعت باد اساسا بسته هاي هوا را به صـورت افقـي جابجـا    .ناميده مي شود 4همرفت آزاد

ناميـده   5مي كند و اگر هواي گرمتر به سمت يك ناحيه بوزد، اين فرآيند فرارفت هواي گـرم 

فرارفـت  "ان پيدا كند به اين فرآيند به طور مشابه اگر هواي سرد به يك ناحيه جري. مي شود

در رابطه با محافظت از يـخ بنـدان، هـر دو نـوع همرفـت آزاد و      . گفته مي شود "هواي سرد

  .اجباري و فرارفت مهم مي باشند

بـا  (در عين حال اگر يك پنكه در داخل سونا شروع به كار كند، مقـداري هـواي داغ تـر     

ي مجاور سـطح بـدن شـما بـه صـورت همرفـت       از طريق اليه هوا) جنبش مولكولي سريعتر

  . اجباري جريان خواهد داشت

شار گرماي محسوس براي محافظت از يخ بندان در مقياس مزرعه و نيز در اندازه يك برگ، 

شار گرماي محسوس رو به پائين تا حدي جبران . شكوفه يا ميوه داراي اهميت مي باشد

ولي به دليل جابجايي گرماي . مي باشدكننده هدررفت انرژي تابش خالص در سطح زمين 

. محسوس در سطح زمين، هواي سطح باالي محصول براي جايگزيني هوا نزول پيدا مي كند

                                                 
1 Parcels 
2
 Boundary Layer 

3 Forced Convection 
4 Free Convection 
5 Warm air advection 
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در نتيجه هدررفت گرماي محسوس در سطح باالي محصول و نيز داخل محصول اتفاق مي 

نرخ بيشتري  اين موضوع باعث افت دما در كليه ارتفاعات داخل اليه وارونگي دما و با. افتد

از قبيل ماشين (برخي از روش هاي حفاظتي . در هواي نزديك سطح زمين صورت مي گيرد

براي تامين انرژي  1افزايشيعمدتا از طريق انتقال گرماي محسوس ) هاي باد و بالگردها

همچنين روش هايي از قبيل . بيشتر در سطح و كاهش نرخ افت دما استفاده مي كنند

ز شار گرماي محسوس براي انتقال انرژي به داخل محصول و ايجاد بخاري ها تا حدي ا

  .محافظت استفاده مي كنند

عالوه بر انتقال انرژي در سطح مزرعه، شار گرماي محسوس عبوري از داخل اليه هاي 

 هواي مجاور سطح برگها، شكوفه ها و ميوه ها به سمت سطح زمين در تعيين دماي بخش

سطوح محصول اليه نازكي از هواي ) مجاور(اليه هواي مرزي . داردهاي حساس گياه اهميت 

اين . مولكولي صورت مي گيرد 2بيشتر انتقال گرما از طريق انتشار  در آن ساكن است كه

براي . اليه گياه را در برابر انتقال گرماي محسوس و نهان با هوا محافظت و ايزوله مي كند

عدم وجود وارونگي دمايي در باالي يك محصول، مثال معلوم شده است كه حتي در صورت 

علت اين است كه . هاي باد تا اندازه اي محافظت از يخ بندان را انجام مي دهند ماشين

افزايش تهويه باعث كاهش ضخامت اليه مرزي سطح برگ گل يا ميوه شده و انتقال گرماي 

 .به سطح محصول تسهيل مي نمايد 3هواي پيرامون  محسوس را از

اساس اصل ارشميدس، در صورتيكه تمام يا بخشي از يك جسم در مايعي غوطه ور  بر

ي از سوي مايع بر آن وارد مي شود كه اندازه آن برابر با وزن مايع جابجا شده ينيرو باشد،

تر از چگالي مايع،  شناور مانده و اجسام مبه طور كلي اجسام با چگالي ك. توسط جسم است

بالن هواي گرم مثال خوبي براي . ع به داخل آن فرو خواهند رفتبا چگالي بيشتر از ماي

زماني كه هواي گرم به داخل بالن دميده مي شود، تعداد . تبيين نحوه عمل چگالي مي باشد

هايي است  هايي كه به جداره داخلي بالن برخورد مي كنند، بيشتر از تعداد مولكول مولكول

بنابراين وجود فشار بيشتر در داخل . د مي كنندكه از بيرون به جداره خارجي آن برخور

اگر . باعث انبساط ديواره هاي بالن مي شود و در نهايت بالن كامال انبساط پيدا مي كند

هاي داخل بالن سريعتر حركت كرده  هواي داغ بيشتري به داخل بالن دميده شود، مولكول

يق سوراخ زير بالن پيدا مي و بخشي از هواي موجود در داخل بالن تمايل به خروج از طر

                                                 
1 Enhanced 
2 Diffusion  
3 Ambient air 
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هاي وارد شده  هاي خارج شده هوا از بالن از تعداد مولكول در اين حالت تعداد مولكول. كند

به بالن بيشتر خواهد بود و در نتيجه جرم هواي داخل بالن كاهش پيدا خواهد كرد در 

كاهش پيدا در نتيجه چگالي هواي داخل بالن . صورتي كه حجم بالن تقريبا ثابت مي باشد

شده نسبت وزن بالن، بخاري، كابين و غيره به حجم اشغال ( زماني كه چگالي بالن. مي كند

. كمتر از چگالي هواي پيرامون باشد، بالن صعود خواهد كرد)هوا توسط بالن و متعلقات آن

اگر بخاري خاموش شود هواي داخل بالن شروع به سرد شدن كرده و هواي خارج بالن از 

با افزايش . اخ تحتاني بالن وارد آن مي شود كه باعث افزايش چگالي مي شودطريق سور

واضح است كه چگالي عامل مهمي در . چگالي هواي داخل بالن، ارتفاع آن كم خواهد شد

تعيين چگونگي صعود و نزول هوا بوده و در محافظت از يخ بندان نيز عامل مهمي محسوب 

  .مي گردد

با چگالي كمتر صعود كرده و هواي  ضح  است كه هواي گرمتر وبا توجه به مثال بالن، وا

در طي يك شب يخ بندان تابشي، هواي سرد در . سردتر و متراكمتر نزول پيدا مي كند

نزديك سطح زمين تجمع كرده و اگر سطح زمين شيب دار باشد، هوا شروع به سرازير شدن 

در عين . ند جريان داشته باشددر امتداد شيب مي نمايد به همان صورتي كه آب مي توا

پرچين، ديوار، (حال همانند آب، امكان كنترل جريان هواي سرد از طريق ايجاد موانع 

براي هدايت جريان هوا به سمتي كه كمترين خسارت را ايجاد نمايد، وجود ...) بادشكن و

قرار گرفته اين كار به عنوان يك روش محافظت يخ بندان به طور موثري مورد استفاده  .دارد

در عين حال، وجود موانع مي تواند باعث جلوگيري از جريان طبيعي هواي سرد در . است

  .مزرعه شده و امكان وقوع خسارت را افزايش دهد

  

  خاك گرماييشار  -هدايت

منتقل  آنهاهاي هوا موقعي كه انرژي به  هاي مواد جامد نيز همانند مولكول مولكول

اين حالت از انتقال انرژي . يابد، سريعتر حركت مي كنند شده و دماي آنها افزايش مي

هدايت، انتقال گرما در داخل يك ميله فلزي  براييك مثال خوب  .ناميده مي شود 1هدايت

در اين روش انتقال گرما از مولكول به . است كه يك سر آن در داخل آتش قرار گرفته است

روش هدايت مكانسيم انتقال مهمي براي . مولكول ديگر است تا اينكه به سر ديگر ميله برسد

  . م مي باشدذخيره انرژي در خاك و لذا در محافظت از يخ بندان نيز مه

                                                 
1Conduction 
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ميزان انرژي قابل انتقال توسط روش هدايت بستگي به ظرفيت انتقال انرژي جسم 

قابليت هدايت گرمايي . و شيب دمايي نسبت به فاصله از جسم دارد) قابليت هدايت گرمايي(

از آنجايي كه هوا . خاك، بستگي به نوع و حجم نسبي اشغال شده توسط اجزاء خاك دارد

هاي خشك با محفظه هاي هوايي بيشتر،  گرما مي باشد لذا خاك هادي ضعيفي براي

قابليت هدايت گرمايي خاك خشك مختلف است ولي . قابليت هدايت گرمايي كمتري دارند

 3/0و  25/0،  1/0هاي آلي، رسي و شني به ترتيب در حدود به طور تقريبي براي خاك

(wm -1 ◦C-1) مي باشد .  

اك اليه زيرين باشد، هدايت مثبت به سمت داخل زماني كه سطح خاك گرمتر از خ

خواهيم داشت و در صورتي كه گرما به سمت باال به طرف سطح سردتر حركت كند هدايت 

با طلوع خورشيد، سطح خاك گرم شده و گرما به  .خواهيم داشتو به سمت بيرون منفي 

شدن تابش خالص با منفي . سمت پائين جريان پيدا كرده و در داخل خاك ذخيره مي شود

در بعد ازظهر، سطح خاك نسبت به اليه زيرين سردتر شده و گرما به سمت سطح خاك 

اين جريان شار منفي در طي شب تداوم مي يابد به ). شار منفي( جريان پيدا مي كند

طوريكه گرماي خاك به سمت باال و براي جبران انرژي از دست رفته در سطح سردتر خاك، 

مقياس زماني ساعتي، چگالي شار گرماي خاك به طور قابل مالحظه اي  در. منتقل مي شود

مقياس روزانه، مقدار انرژي ورودي به خاك تقريبا معادل مقدار  مي تواند تغيير كند ولي در

در بلند مدت، كمبود اندكي گرما در طي روز در فصل پاييز . مي باشد آنانرژي خروجي از 

در بهار، . دريجي انرژي و سرد شدن خاك مي شودمشاهده مي شود كه باعث هدررفت ت

روزانه مقدار اندكي گرماي اضافه در هر روز در خاك ذخيره شده و بنابراين ميانگين روزانه 

انتخاب نوع خاك و مديريت آن مي تواند اثرات . دماي خاك به تدريج افزايش پيدا مي كند

چگالي شار گرمايي . داشته مي باشد بر دماي خاك) ساالنه(و بلندمدت ) روزانه(كوتاه مدت 

  :به صورت زير قابل برآورد مي باشد (G)خاك 

  

�								                                                                :11-3رابطه  = −7� N"NO 			
��  

  

و جمله دوم در سمت راست ميزان تغييرات  (wm-1 ◦c-1)قابليت هدايت حرارتي  ksكه 

امكان اندازه گيري مستقيم . ناميده مي شود 1وده و شيب گرماييب (c m-1◦)دما با عمق خاك

                                                 
1  Thermal Gradient 
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اگر يك صفحه فلزي شار گرمايي در . در سطح وجود ندارد (G)چگالي شار گرمايي خاك 

قابل مالحظه در سطح خاك قرار گيرد، برخورد نور مستقيم خورشيد باعث بيش برآورد 

قرار دادن صفحه در . چگالي شار گرمايي از مقدار واقعي شار گرماي خاك خواهد گرديد

متر از سطح خاك نيز مي تواند داراي خطاهايي باشد كه علت آنها مي  02/0تا  01/0عمق 

ها با صفحه، تماس آب  تواند وجود ترك در سطح خاك و برخورد مستقيم نور از ميان ترك

به . ا آب آبياري با صفحه ويا ايجاد تراكم و تشكيل آب در روي سطح صفحه باشدباران ي

متري از سطح خاك و انجام  08/0تا  04/0طور كلي بهترين عمق تعبيه صفحات 

تصحيحات الزم روي ذخيره گرمايي خاك باالي صفحات جهت جلوگيري از بروز مشكالت 

  .مذكور مي باشد

با استفاده از رابطه زير قابل براورد مي  (G=G1)خاك چگالي شار گرمايي خاك در سطح 

  :باشد

= �                                    :12-3رابطه  � + HP Q"RS�"RTUS�UT V∆W					
�
�                     

  

در عمق  (wm-2)  شاراندازه گيري شده توسط صفحه شارگرمايي  G2كه   

∆X)ازسطح خاك، )مترCv گرمايي حجم خاك  ظرفيت(Jm-3 ◦c-1)  ،Tsf  وTsi  هاي ميانگين

و (tf) خاك درزمان خاتمه و سطح شارگرمايي خاك بين سطح صفحهاليه  ) C◦يا   (kدماي

 ثانيه:  مثال(مي باشد ) ثانيه( نمونه برداري (ti)آغاز
1800tf -ti=  دقيقه 30براي يك دوره .(

به طور كلي مجموعه اي مركب از دو ترموكوپل سيم پيچي شده به طور موازي، براي اندازه 

گيري ميانگين هاي وزني دماي اليه خاك باالي صفحات شار گرمايي در آغاز و پايان دوره 

. يردمورد استفاده قرار مي گ 12-3نمونه برداري براي محاسبه قسمت سمت راست رابطه 

(Devries, 1963)،  رابطه زير را براي برآوردCv(Jm-3 ◦C-1) ارائه نموده است:  

HP                               :13- 3رابطه = C1.93Z[ + 2.51Z\ + 4.19^D10*			
��  

                          

 به ترتيب اجزاء حجمي مواد معدني، آلي و آب مي باشند ، ^، Vm ،Voكه در آن 
(Jensen, Burman & Allen, 1990). 

خاك نسبت قابليت هدايت گرمايي نسبت به ظرفيت گرماي    1kTقابليت پخش گرمايي

  .حجمي مي باشد

                                                 
1 Thermal diffusivity 
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"_                                                                                 :  14-3رابطه     =	 R̀

ab�
c�      

اين پارامتر به عنوان معياري براي بيان ميزان نرخ تغييرات دماي اليه خاك مفيد مي باشد    

هنگامي . بنابراين انتخاب نوع خاك و مديريت آن در محافظت از يخ بندان نيز مهم مي باشد

با افزيش  KTافزايش پيدا مي كند، لذا  Cvسريعتر از   Ksكه خاك خشك، خيس مي شود، 

ولي با پر شدن منافذ هوايي خاك . خاك خشك، افزايش پيدا مي كند ميزان آب در يك

تا نزديكي ظرفيت مزرعه اي  KTافزايش مي يابد، بنابراين سطح  Ksسريعتر از  Cvتوسط آب، 

بهترين حالت انتقال گرما زماني . افزايش يافته و سپس با اشباع شدن خاك كاهش مي يابد

خود باشد و لذا يكي از اهداف محافظت از يخ بندان  در حداكثر مقدار KTصورت مي گيرد كه 

نگهداري حجم آب موجود در اليه خاك سطحي در نزديكي ظرفيت مزرعه اي از طريق به 

هاي  در مورد هر دو خاك شني و رسي، از كاشت در خاك. مي باشد KTحداكثر رساندن 

. و منفعتي ندارد هاي رسي نيز هيچ سود خشك بايستي اجتناب نموده و اشباع كردن خاك

براي خاك هاي بين شن و رس شرايط رطوبتي نزديك به ظرفيت مزرعه اي ). 12- 3شكل (

زياد بدون در نظر  1هاي داراي مواد آلي به طور كلي خاك. را دارد  kمعموال باالترين مقدار 

بنابراين ). 12- 3شكل (گرفتن ميزان آب موجود در خاك، قابليت هدايت حرارتي اندكي دارند

براي محافظت در برابر يخ بندان در هنگام انتخاب محل براي يك محصول جديد، بايستي از 

  . هاي با مواد آلي زياد اجتناب كرد كاشت محصول در خاك

هاي گياه هم صورت  عالوه بر انتقال انرژي بين هوا و خاك، انتقال انرژي بين هوا و اندام

در مقايسه با چگالي شار گرمايي خاك، ). اي بزرگمثال تنه درختان، ميوه ه(مي گيرد 

براي . هاي گياه كوچك است ولي مي تواند از برخي جهات مهم باشد ذخيره انرژي در بافت

و كندتر  مثال ذخيره گرما در ميوه مركبات باعث مي شود كه افت دماي پوست ميوه آرامتر

رد موقعي كه هدف تعيين زمان اين مسئله نياز به توجه دا. از افت دماي هوا صورت گيرد

  .مناسب محافظت از باغات مركبات باشد

  

  تابش

تابش الكترومغناطيسي، انتقال انرژي ناشي از نوسان ميدان هاي الكتريكي و مغناطيسي 

يك مثال خوب در اين خصوص، نور خورشيد يا تابش خورشيدي مي باشد كه . مي باشد

بيشتر فضاي ما بين خورشيد و . منتقل مي كندمقدار خيلي زيادي انرژي را به سطح زمين 

                                                 
1 Peat 
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بنابراين يكي از ويژگي هاي تابش امكان انتقال گرما ). فضاي خالي(زمين خالء مي باشد 

اشياء موجود در سطح زمين حتي در صورت سرد بودن نيز، . حتي در شرايط خالء مي باشد

ميزان . يار كم مي باشداز خود انرژي به اطراف ساطع مي كنند، ولي ميزان اين انرژي بس

انرژي ساطع شده از يك جسم تابعي از توان چهارم دماي مطلق آن مي باشد و به صورت 

  :زير محاسبه مي شود

�                                                           : 15 - 3رابطه     = de/fg			
��		    

  

  
هاي شني، رسي و آلي كه تابعي از ميزان آب حجمي مي نمودار انتشار گرمايي خاك : 12- 3شكل 

 )با كمي تغيير (Monteith & Unsworth, 1990 باشند

  

بخشي از حداكثر انرژي ممكن ساطع شده در يك ( 1قابليت انتشار εكه در اين رابطه 

e		 ;	 )دماي خاص = 5.67 × 10�(				
��7�g	 ثابت استفان بولتزمن و Tk  دماي

εبا فرض اينكه . مي باشد (Tk=Ta+273.15)جسم  مطلق = باشد، چگالي شار تابش از  1

                                                 
1 Emissivity 
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وات بر متر مربع مي  73483200درجه كلوين در حدود  6000سطح خورشيد در دماي 

درجه كلوين تقريبا برابر با  288باشد در حالي كه تابش از سطح كره زمين با دماي حدود 

چگالي شار ( 1اهش ميزان تابش خورشيديولي به دليل ك. وات بر متر مربع مي باشد 390

دريافت شده توسط يك سطح نسبت به مجذور فاصله از ) حسب وات بر متر مربعبر تابش 

، انرژي )كيلومتر 150660000در حدود (خورشيد و ميانگين فاصله بين زمين و خورشيد 

 =wm1367  (Gsc -2  ( خورشيدي با عبور از بخش فوقاني جو زمين به ثابت خورشيدي

جذب  ديگربا عبور تابش از جو زمين، بخشي از آن منعكس و بخشي . كاهش پيدا مي كند

درصد از تابش خورشيدي به  75مي شود بنابراين در يك روز صاف و آفتابي فقط در حدود 

πjاز آنجايي كه سطح زمين تابش خورشيدي را در سطحي برابر با . سطح زمين مي رسد 

از  تابش از خورشيد دريافت مي كند ولي (r)خورشيد با شعاع  بر اشعه 2از صفحه عمود

مقدار ورودي و خروجي انرژي تابشي در موازنه بوده لذا ساطع مي شود، ) 4kj (سطح كره

انرژي تابشي به صورت طول موج تابش . و بنابراين دماي زمين نسبتا ثابت و پايدار مي باشد

دماي باالتر انرژي الكترومغناطيسي با طول موج اجسام با . نيز قابل توصيف مي باشد

 6000انرژي ساطع شده توسط يك تابش كننده كامل در دماي . كوتاهتر ساطع مي كنند

. مي باشد  )متر  =6 - 10�l  يك ميكرون(ميكرون  4تا  15/0درجه كلوين در محدوده 

جذب شده يا منعكس مي در هنگام عبور از جو ) طول موج كوتاه(انرژي باال تابش با بيشتر 

بنابراين تابش خورشيدي دريافت شده در سطح زمين اغلب در محدوده طول موج بين . شود

  . ميكرون قرار مي گيرد 4تا  3/0

)طول موجي كه در آن، جسم بيشترين تابش را از خود دارد  )maxλ  با استفاده از قانون

  :به صورت زير محاسبه مي شود 3جابجايي وين

8m�		                                                                                 :16-3رابطه  = (=!
"n l[ 

  

درجه كلوين،  6000براي خورشيد با دماي . دماي مطلق جسم مي باشد Tkكه در آن 

maxλ  اجسام هم ) زميني(بيشتر مقدار تابش حرارتي . ميكرون مي باشد 48/0در حدود

 10ميكرون قرار مي گيرد كه در طول موج حدود  100تا  3دما با كره زمين در محدوده 

                                                 
1 Irradiance 
2 Perpendicular 
3 Wein 
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kTkميكرون براي ميانگين دماي 
o288≈ طول  در دامنه. ، بيشترين انرژي تابشي را دارد

بين دو طيف تابش خورشيدي و زميني همپوشاني وجود دارد ولي كرون مي 4و  3بين  موج

) باند موج بلند(و انرژي تابش زميني موج بلند ) باند موج كوتاه(تابش خورشيد، موج كوتاه 

تابش موج كوتاه خالص . همپوشاني دو باند غير قابل مالحظه مي باشد. ناميده مي شود

(Rsn) به صورت زير محاسبه مي شود:  

  

��o                                                                        :17-3رابطه  = ��I + ��p                                         

  

و ) مثبت(به ترتيب چگالي هاي شار تابش موج كوتاه پائين سو  Rsuو  Rsdكه در آن 

از آنجايي كه دماي كره زمين براي انتشار انرژي تابشي موج كوتاه، . مي باشند) منفي(باالسو 

. تنها تابش موج كوتاه منعكس شده را شامل مي شود Rsuسرد مي باشد، لذا خيلي كم و 

)منعكس مي شود، آلبيدو بخشي از تابش موج كوتاه كه از يك سطح  )αناميده مي شود .

  :بنابراين تابش موج كوتاه باالسو به صورت زير بيان مي شود

��p                                                        :18- 3رابطه = −8��I 						
��                              

  

به صورت زير قابل بيان خواهد ) ميزان جذب شده در سطح(موج كوتاه خالصبنابراين تابش 

  .بود

  

���           :19-3رابطه  = ��I + ��p = ��I + .−q��I1 = .1 − q1��I					+[rs 

  

سطوح داراي پوشش گياهي معموال بيشتر انرژي تابشي موج بلند پايين سو را كه به آنها 

. در عين حال بخش كوچكي به آسمان منعكس مي شود. نمايندبرخورد مي كند جذب مي 

. سطوح اجسام همچنين تابش موج بلند هم با توان چهارم دماي مطلق ساطع مي كنند

تابش موج بلند خالص، موازنه بين انرژي تابشي ورودي و خروجي به سطح مي باشد و به 

  .رت زير بيان مي شودوص

  

�Ru                                                        : 20-3رابطه  = Ruv + Ruw						xyrs  
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و تابش موج ) يك مقدار مثبت(انرژي ورودي  (Rld)كه در آن تابش موج بلند پائين سو 

دماي آسمان صاف سردتر از . مي باشد) يك مقدار منفي(انرژي خروجي  (Rln)بلند باالسو 

ئين سو كمتر از تابش موج بلند باالسو است و دماي سطح بوده و بنابراين تابش موج بلند پا

  .در نتيجه موج بلند خالص خالص منفي خواهد بود

انرژي ساطع شده در دماي آسمان صاف مي باشد كه اساسا با ميزان  Rldتابش پائين سو 

سمان صاف معموال نامعلوم است، آاز آنجايي كه دماي سطح و دماي . ابرناكي تغيير مي كند

به عنوان تابعي از دماي پناهگاه استاندارد هواشناسي  Rlnادالت براي برآورد بسياري از مع

Ta(
○C)رابطه زير برآورد خوبي از . ، توسعه داده شده اندRln را در طول روز ارائه مي كند.  

  

��z                                             :21 -3رابطه  = −{d\e/7g							
��  

  

تابعي براي محاسبه ابرناكي در طول روز بوده و به صورت زير قابل محاسبه مي  fكه  

  : (Wright and Jensen, 1972)   باشد

}                                                               :22- 3رابطه = 1.35 �R|
�R} − 0.35                                                                 

ي آسمان صاف تابش خورشيد Rsoمقدار كل تابش خورشيد اندازه گيري شده و  Rsdكه 

)3.0(براي پوشش ابري كامل f=0.055مقدار كمينه . مي باشد =
so

sd

R

R
و بيشينه آن  

1≤f  براي آسمان كامال صاف مي باشد(Allen et al., 1998) .  

  

دماي اندازه گيري (  Taمتناظر با  )(kدماي مطلق  Tk=Ta+273.15، 21-3در رابطه 

)(قابليت نشر آسمان صاف . مي باشد) شده در يك پناهگاه استاندارد oε  بين سطح زمين و

  Pruittو Doorenbosو بكارگيري ضرايب  Brunt (1993)آسمان با استفاده از فرمول 

  . قابل برآورد مي باشد) 1997(

\ε		                                                                    :23- 3رابطه = 0.34 − 0.139√��                                                                                                                             

پناهگاه استاندارد هواشناسي مي  اندازه گيري شده در (kpa)فشار بخار واقعي  edكه 

در طي شب وجود ندارد درعين حال  fروش شناخته شده اي براي برآورد دقيق . باشد

و  21- 3با استفاده از روابط  Rlnآسمان در طي يخ بندان تابشي عموما صاف مي باشد لذا 

  .قابل برآورد مي باشد f=1با مقدار  3-23
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در يك شب يخ بندان تابشي بسته به مقدار دما و رطوبت هوا از  Rlnبه طور كلي ميزان 

 1در شرايط آسمان تمام ابري). 3-3جدول ( وات بر متر مربع تغيير مي كند - 95تا  -73

دارد، ولي انتظار مي رود براي ابرهاي استراتوس پائين 2پايه ابر بستگي به دماي Rlnمقدار 

2
ln 10 −−= wmR 1095ن بسته به مقدار پوشش ابري، بنابراي. باشد ln −<<− R 

 - 80هاي صاف يخ بندان اين مقدار حدود  وات بر متر مربع مي باشد كه در شرايط شب

  . وات بر متر مربع مي باشد

  

نمونه اي از تغييرات تابش خالص، چگالي شار گرماي خاك و دماي هوا را  13-3شكل 

در طي . هاي بهاري در دره كوهستان كاليفرنيا مشاهده مي شود نشان مي دهد كه در شب

2500روز، مقدار حداكثر  −≈ wmRn   2مي باشد و در طي شب، تابش خالص به حدود -

wm80 - نيمه شب با افزايش تدريجي ابرناكي، ميزان  2بعد از ساعت . كاهش پيدا مي كند

زم به ذكر است كه دماي شب هنگام بعد از غروب خورشيد ال. تابش خالص افزايش مي يابد

منفي مي  Rnبه سرعت شروع به كاهش پيدا مي كند كه اندكي بعد از آن تابش خالص 

نرخ كاهش دما دو ساعت بعد از غروب آفتاب نسبتا ثابت مي ماند تا اينكه پوشش . شود

  . ابري افزايش يافته و باعث افزايش در دماي هوا شود

  

  رماي نهانشار گ

زماني كه بخار آب متراكم شده يا يخ مي زند، گرماي نهان تبديل به گرماي محسوس 

مي شود و دماي هوا و ساير اجسام در تماس با آب مايع يا جامد به طور موقت افزايش پيدا 

گرماي نهان، انرژي شيميايي ذخيره شده در پيوندهاي بين مولكول هاي آب با . مي كند

. محسوس گرمايي است كه توسط دماسنج اندازه گيري مي شوديكديگر مي باشد و گرماي 

. زماني كه گرماي نهان به گرماي محسوس تبديل مي شود، دماي هوا افزايش پيدا مي كند

زماني كه يخ ذوب مي شود و آب تبخير مي شود، گرماي محسوس به گرماي نهان تغيير 

مقدار انرژي مصرف شده يا  4-3جدول . حالت پيدا كرده و باعث افت دماي هوا مي شود

زماني كه تبادل . آزاد شده در واحد حجم در هر كدام از اين فرآيندها را نشان مي دهد

                                                 
1  Overcast 
2  Cloud base 
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دما زماني كاهش . انرژي مثبت باشد، ميزان گرماي محسوس افزايش يافته و دما باال مي رود

  .    پيدا مي كند كه مبادله انرژي منفي باشد

. كيل كريستال هاي يخ بر روي سطوح گياهان مي شودوقوع دماي زير صفر منجر به تش

براي متراكم شدن يا تبديل بخار آب موجود به يخ، در ابتدا الزم است كه هوا اشباع شود 

با ادامه كاهش دما، بخار آب بر روي سطوح متراكم ). درصد برسد 100رطوبت نسبي به (

بوده و گرماي نهان در طي تراكم  هر دو فرآيند مذكور گرمازا. شده و يا نهشت پيدا مي كند

يا نهشت به گرماي محسوس تبديل مي شوند و گرماي آزاد شده افت دما را كند خواهد 

  .نمود

  

 (Td)و  دماي نقطه شبنم  (Ta)دماي هوا  مختلف براي مقادير) wm-2(تابش موج بلند خالص : 3-3جدول 

با  Rlnمقدار .  kpaبر حسب  (ed)ه شبنم گراد و فشار بخار اشباع در دماي نقط بر حسب درجه سانتي

  .محاسبه شده است f=1و با فرض  23-3و  21-3استفاده از معادالت 

Ta(
◦
C )  

                          
 C◦) (دماي نقطه شبنم 

0 2- 4- 6 - 

12 86-  89 -  92 -  95-  

10  84 -  87 -  90 -  92 -  

8  82 -  84 -  87 -  89 -  

6  79 -  82 -  85-  87 -  

4  77 -  80 -  82 -  84 -  

2  75 -  77 -  80 -  82 -  

0  73-  75 -  78 -  80 -  

2-    73-  75 -  77 -  

4  -    73- 75 - 

6 -     73- 

ed(kpa) 6108/0  5274/0  4543/0  3902/0  
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عبارت است از شار مولكول هاي آب در واحد سطح و در واحد  (E)چگالي شار بخار آب 

  .مي باشد (kgs-1 m-2)زمان 

  

�	( در گرماي نهان تبخير بخار آبچگالي شار با ضرب نمودن   ≃ 2.501 × 10*�7��    

بيان  (wm-2)، چگالي شار بخار آب بر حسب واحد انرژي )در دماي صفر درجه سانتي گراد

در كليه روش هاي محافظت از يخ بندان كه در آنها از آب استفاده مي شود، . مي شود

برابر مي باشد لذا  5/7نهان ذوب  نسبت گرماي نهان تبخير به گرماي. تبخير مهم مي باشد

در زمان استفاده از آبياري باراني جهت ) مثبت بودن انرژي خالص(براي توليد انرژي 

محافظت از يخ بندان، ميزان آب خيلي بيشتري بايد يخ بزند تا انرژي از دست رفته در 

  .فرايند تبخير را جبران نمايد

          
و دماي نقطه شبنم  (Ta)، دماي هوا (G)، چگالي شار حرارتي خاك (Rn)تابش خالص : 13- 3شكل 

(Td)  متري در يك باغ گردو با چمن پراكنده و علف هاي هرز در دره  5/1در ارتفاعIndiana ،كاليفرنيا ،

    2001مارس  14-15    در تاريخ ) درجه شمالي 39عرض جغرافيايي (آمريكا 
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به صورت لكه هايي بر روي پوست ميوه ها تجربه باغداران گاهي خسارت يخ بندان را 

اگرچه ممكن است اين يك خسارت عمده بر روي محصول محسوب نشود ولي . مي نمايند

اين خسارت احتماال به دليل . ارزش ميوه را به لحاظ ارزش مصرف روي ميز پائين مي آورد

اي مثال بعد از يك بر. وجود قطرات آب روي ميوه قبل از وقوع يك شب يخ بندان مي باشد

بارندگي سبك، تشكيل مه يا انجام آبياري در طول روز، اگر سطح ميوه در نقاطي خيس 

شود، اين آب در طي شب تبخير شده و دماي پوست ميوه در تماس با قطره آب تا حد 

دماي دماسنج تر يا دماسنج يخ بندان پايين مي آيد كه مورد اخير پايين تر از دماي هوا مي 

در نتيجه، در صورت وجود قطرات آب روي ميوه، خسارت در محل قطرات ايجاد مي  .باشد

گراد  اگر دماي نقطه شبنم پايين باشد، حتي اگر دماي هوا باالتر از صفر درجه سانتي. شود

  . باشد، خسارت بر روي محصوالت حساس رخ خواهد داد

  

  تغيير حالتمبادله انرژي آب به واسطه سرد شدن، گرم شدن و : 4-3جدول 

 انرژي پردازش

J g +1868/4 سرد شدن آب
-1

 
○
C

-1  

J g  +5/334  درصفر درجه سانتي گراد) يخ زدگي مايع(يخ زدگي 
-1  

J g  +1/2  سرد شدن يخ
-1

 
○
C

-1
 

J g  +2501 در صفر درجه سانتي گراد)از بخار به مايع(تراكم آب 
-1

 

J g  +5/2835  در صفر درجه سانتي گراد)از بخار به يخ (نهشت آب 
-1

 

J g  - 5/2835  در صفر درجه سانتي گراد) از يخ به بخار(تصعيد آب 
-1

 

J g  - 2501  ددر صفر درجه سانتي گرا) به بخار ازمايع(تبخير آب 
-1

 

J g  - 1/2 گرم شدن يخ
-1

 
○
C

-1
 

J g  -5/334  در صفر درجه سانتي گراد) ذوب يخ(ذوب 
-1

 

J g  - 1868/4  گرم شدن  آب 
-1

 
○
C

-1  

  

عالمت مثبت نشان دهنده رها شدن گرماي محسوس و عالمت منفي نشان دهنده : توضيح

  گرفتن  گرماي محسوس
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  :منابع بيشتر براي مطالعه در مورد موازنه انرژي

خوانندگاني كه مايل به كسب اطالعات جزيي تر و بيشتر در مورد موازنه انرژي در 

 :توانند به منابع زير مراجعه نمايندارتباط با محافظت از يخ بندان هستند مي 
Rossi et al. (2002); Barfield and Gerber (1979);Kalma et al. (1992).  
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  فصل چهارم
  و دماهاي بحراني گياه فيزيولوژي، خسارت يخ بندان

  مقدمه

رخ در كليه گياهان وجود ) بندان و سرمازدگي يخ(خسارت ناشي از درجه حرارت پايين 

. ها و انواع خسارت به طور قابل مالحظه اي متفاوت مي باشد ولي مكانسيم مي دهد

بسياري از درختان ميوه، سبزيجات و گياهان زينتي با منشاء گرمسيري وقتي در معرض 

و باالتر از نقطه يخ زدگي قرار مي گيرند دچار يخ بندان  سلسيوسدرجه 5/12دماي زير 

گراد بيشتر به  از صفر درجه سانتيخسارت وارده در دماي باالتر . فيزيولوژيك مي شوند

بندان در تمام  خسارت ناشي از يخ. است تا اينكه ناشي از يخ زدگي باشد 1دليل سرمازدگي

گرمسيري رشد  آب و هوايگياهان زراعي كه در . گياهان به دليل تشكيل يخ مي باشد

يشتر اندكي زير صفر آسيب جدي مي بينند در صورتيكه ب دماهاي درند حتي باش كرده

بندان زياد باال نباشد با صدمه اندكي زنده  محصوالت مناطق سردتر در صورتيكه شدت يخ

معتدله دارند ولي در  آب و هواياز استثناها مي توان كاهوها را نام برد كه منشاء  .مي مانند

برخي از درختان ميوه نيمه گرمسيري  .شوندخسارت مي درجه دچار دماهاي نزديك صفر 

گونه ها و واريته . تحمل مي نمايند به خوبيدرجه سانتي گراد را  -8 تا - 5يي محدوده دما

هاي مختلف خسارات متفاوتي را در دماي يكسان و مرحله فنولوژيكي مشخص متحمل مي 

 شوند كه بستگي به شرايط جوي پيشين، سازگاري آن ها به دماهاي پايين قبل از شب يخ

                                                 
1 Chilling 
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در طي دوره هاي سرد، گياهان تمايل به . مي شودناميده  1بندان دارد كه مقاوم سازي

را بعد از يك دوره گرم از دست مقاومت خود مقاوم سازي خود در مقابل يخبندان دارند و 

افزايش حجم شيره سلولي در بافت گياهان  دليل مقاوم شدن به احتمال زياد به .مي دهند

طي دوره هاي سرد و يا در   (INA)هاي هسته ساز يخ فعال و يا كاهش تعداد باكتري

در طي دوره هاي گرم، گياهان در حال رشد هستند كه باعث . تركيبي از هر دو مي باشد

مي شود كه باعث  INAهاي  سلولي و افزايش تعداد غلظت باكتري كاهش غلظت شيره

  .كاهش مقاومت گياهان به سرما مي شود

گياه تشكيل شده و به بندان موقعي ايجاد مي شود كه يخ در داخل بافت  صدمه يخ

چمن، حبوبات، گياهان (اين آسيب در گياهان يك ساله. هاي گياهي آسيب مي زند سلول

، )علوفه اي و مرتعي، غالت، گياهان روغني و غده اي، محصوالت باغي و گياهان زينتي

. اتفاق مي افتد )و هميشه سبزدرختان ميوه خزان كننده ( چند ساله و هميشه سبز

دان مي تواند باعث ايجاد صدمه شديد بر كل گياه و يا فقط بخش كوچكي از بن خسارت يخ

  .يا باعث كاهش عملكرد يا صرفا افت كيفيت محصول شودو  بافت گياه شده 

در اين فصل، بحث مختصري درمورد مكانيسم، انواع و نشانه هاي خسارت يخ بندان 

اطالعات خوبي از خسارت يخ زدگي براي خوانندگان عالقه مند، منابع زير . ارايه شده است

در  Levitt(1980), Sakai and Larcher(1987), Li(1989).. و سرمازدگي فراهم مي نمايند

ادامه اين فصل بحث كوتاهي از مقاوم شدن، حساسيت، انواع خسارت و دماهاي زيانبخش 

  .بحراني محصوالت مهم ارايه شده است

  

 صدمه سلولي 
سلول ناشي زماني رخ مي دهد كه بلورهاي يخ در درون  بندان به صدمه مستقيم يخ

در حاليكه صدمه غير ) 2بندان درون سلولي يخ( پروتوپالسم سلول تشكيل مي شوند

مستقيم زماني اتفاق مي افتد كه يخ در داخل گياه ولي بيرون از سلول و در حقيقت در 

واقع عامل صدمه به در ). 3بندان برون سلولي يخ( شكيل مي شودتها  فضاي بين سلول

  .(Westwood, 1978) گياه دماي پايين نمي باشد بلكه تشكيل يخ باعث خسارت مي شود

                                                 
1 Hardening 
2 Intercellular 
3 Extracellular 
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يزيكي در بافت پروتوپالسم مي بندان درون سلولي باعث ايجاد تخريب ف يخ در حقيقت

بندان درون سلولي به سرعت  به طور كلي ميزان صدمه ناشي از يخ. (Levitt,1980)شود 

در . سرد بودن مايع درون سلولي قبل از انجماد بستگي دارد ميزان فوقكاهش دما و 

خصوص تاثير طول مدت يخ بندان بر روي ميزان خسارت شواهدي وجود ندارد و يا بسيار 

تا  2( به نظر مي رسد كه ميزان خسارت يخ بندان در دوره هاي كوتاه مدت . اندك است

بندان درون سلولي با سرد  صدمه يخ.(Levitt, 1980)مستقل از زمان باشد ) ساعت 24

بندان  مطالعات بر روي چاودار زمستانه نشان داده است كه يخ. شدن سريع ارتباط دارد

د كه آن گياه در معرض كاهش دماي درون سلولي و مرگ سلول زماني اتفاق مي افت

كه آب فوق سرد داخل  سلسيوسدرجه  - 12گراد در هر دقيقه تا دماي  درجه سانتي8/0

سرد شوند يخ برون  -c12دقيقه تا  23زماني كه گياهان طي . سلول يخ مي زند، قرار گيرد

  .و گياه بعد از آب شدن يخ مجددا به حالت طبيعي بر مي گرددتشكيل شده سلولي 

. موثر استوارده بندان نيز در ميزان خسارت  وقوع يخ نرخ ذوب شدن يخ بعد از 

بندان  مركبات اعتقاد دارند كه ذوب شدن آرام و تدريجي يخ بعد از يك شب يخباغداران 

هاي باد را در  حتي آنها ادامه كار ماشين. بندان را كاهش دهد مي تواند ميزان خسارت يخ

صبح روز بعد به منظور كاهش سرعت و نرخ ذوب شدن و كاهش ميزان خسارت داراي 

هايي را كه  سلول 1ذوب شدن، از دست دادن آببه نظر مي رسد نرخ . توجيه مي دانند

بندان برون سلولي شده اند كاهش مي دهد و مي تواند خسارت ناشي از ذوب  دچار يخ

  .شدن سريع را كاهش دهد

(Levitl, 1980)، به صورت   بندان گزارش كرده است كه در طبيعت آسيب ناشي از يخ

بندان درون سلولي مشاهده  يخخسارت ناشي از اهدي مبني بر وبرون سلولي است و ش

ها به دليل افزايش تدريجي توده يخ برون سلولي از  او اشاره مي كند كه سلول. نشده است

با توجه به اينكه فشار بخار آب اشباع در روي يخ از مقدار فشار بخار آب . بين مي روند

ي، آب موجود در داخل اشباع روي سطح آب كمتر است در نتيجه تشكيل يخ برون سلول

جايي كه يخ تشكيل (ها  سلول تبخير و پس از عبور از ديواره سلولي وارد فضاي بين سلول

با . پيدا كرده و حجم يخ افزايش مي يابد 2مي گردد و روي يخ موجود نهشت) شده است

خروج آب به صورت بخار از درون سلول، غلظت شيره گياهي افزايش يافته و نقطه انجماد 

                                                 
1 Dehydration 
2 Deposition 
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با افزايش . كاهش مي يابد يبندان درون سلول پايين مي آيد و در نتيجه احتمال يخ آن

در گياهان آسيب ديده، اندازه بلورهاي . ها آب بيشتري از دست مي دهند حجم يخ، سلول

هايي كه در اثر از دست دادن آب از بين رفته اند،  يخ تشكيل شده از فضاي  بين سلول

بندان بر روي گياهان در طبيعت، تشكيل  اصلي آسيب يخبنابراين علت . بيشتر است

بلورهاي يخ برون سلولي است كه به عنوان علت ثانويه مي تواند باعث تنش كمبود آب در 

در حقيقت رابطه نزديكي بين گياهان مقاوم به سرما و . يخ شودهاي هاي اطراف بلور سلول

  .مقاوم به خشكسالي وجود دارد

  

  بندان  مقاوم شدن گياهان در برابر يخاجتناب، تحمل و 

. كرده و يا آنرا تحمل مي نمايند اجتناببندان  گياهان از طرق مختلفي از آسيب يخ

  : از دماهاي پايين عبارتند از  اجتنابهاي  برخي از روش

هاي هوايي و هم زيرزميني  كه هم از اندام نگهدارندگي برف در طول زمستان �

  .گياه محافظت  مي كند

هايي از گياه را در مقابل  ر بيوفيزيكي پوشش گياهي متراكم كه بخشاث �

  .آسمان سرد محافظت مي كند

با ظرفيت حرارتي ) از قبيل تنه درخت يا ميوه هاي بزرگ( هاي حجيم  اندام �

دماي آنها نسبت به دماي هوا داراي تاخير زماني خواهد بود، مي وقوع باال كه 

  .بندان محافظت نمايند توانند درخت را از خسارت يخ

بندان كه خرد اقليم گياهان را  هاي مصنوعي محافظت در مقابل يخ روش �

  ).از قبيل كف ها ، پوشش ها و ايجاد مه(تحت تاثير قرار مي دهد 

  :هاي پايين از طرق زير امكان پذير است  تحمل در برابر درجه حرارت

يش درجه فوق سرد اجتناب از يخ زدن از طريق كاهش نقطه انجماد يا افزا �

  .بودن

بندان برون سلولي از طريق كاهش حجم يخ تشكيل شده ناشي از  تحمل يخ �

  .افزايش غلظت اجسام حل شده موجود در پروتوپالسم

   .تحمل درجه بااليي از خشك شدن ناشي از پالسمو ليز پروتوپالسم �
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  .يبندان درون سلول جهت اجتناب از يخ 1افزايش نفوذ پذيري توده پالسمايي �

بندان صورت مي گيرد به طور قابل مالحظه اي به ميزان مقاوم  دمايي كه در آن يخ

از قبيل برخي از (ولي گياهاني وجود دارند . شدن گياهان در مقابل سرما بستگي دارد

كه ظرفيت مقاوم سازي را نداشته و يا  )، برگ هاي درخت خرما و گوجه فرنگيC4گياهان 

بندان مي باشد  سازي شامل هر دو فرآيند تحمل و اجتناب از يخمقاوم . بسيار جزئي دارند

هاي درخت  برگ(كاهش دماي انجماد بافت گياه  به منجريا الكل هاي قند تجمع قند . 

در برخي از درختان ميوه خزان كننده شيره سلولي  و نيز فوق سرد شدن) مركبات و زيتون

برخي . درجه حرارت پايين مي باشد گياه به واكنشمي شود كه در حقيقت و هميشه سبز 

مقاوم مي شوند  توده پالسماييها از طريق افزايش ميزان اسيدهاي اشباع نشده در  سلول

  .در طي فرآيند خشكيدگي مي شود آنكه اين باعث افزايش پايداري 

بندان مقاوم  اگرچه دماهاي پايين باعث مي شوند درختان ميوه نسبت به خسارت يخ

شكوفه هاي . از بين مي رود "سريعا بعدي م شدن در طي چند روز گرمشوند ولي مقاو

سرعت به مراتب كمتري از آنچه كه  درختان ميوه مقاومت خود را بدست مي آورند ولي با

اين موضوع اساس عمليات سرد نمودن گياهان با استفاده از . آن را از دست داده بودند

 كاهشگام به منظور كاهش دما و اجتناب از آبياري باراني در طي دوره هاي گرم روز هن

  .مقاومت گياه به سرما مي باشد

بندان به تغييرات فيزيولوژيكي  در گذشته پژوهشگران نوسانات موجود در حساسيت يخ

، يخ بندانبه در حساسيت  INAهاي  مشاركت و نقش باكترياز را توصيف  كرده اند ولي 

براي مثال افزايش . صرفنظر شده بود طور كاملت فاكتور مدنظري باشد، به كه ممكن اس

. هاي هسته يخ مي تواند در طي دوره هاي گرم هم وجود داشته باشد سريع غلظت باكتري

ها ممكن است به  ، غلظت باكتريافزايش پيدا نمود "بعد از اينكه درجه حرارت مجددا

  .آهستگي كاهش يابد

  

  حساسيت گياهان 

  : (Levitt,1980)ه چهار طبقه تقسيم مي شودبندان ب حساسيت گياهان به يخ

  حساس  �

                                                 
1 Plasma membrane 
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  كمي مقاوم  �

 مقاومت متوسط  �

 مقاومت زياد  �

بندان درون سلولي را  گياهان حساس، گياهاني هستند كه مكانيسم هاي اجتناب از يخ

شامل اكثر  ،گياهان كمي مقاوم .)از قبيل بسياري از گياهان گرمسيري(توسعه نداده اند

درختان ميوه نيمه گرمسيري، گياهان خزان كنندهدر طي دوره خاصي از زندگي و درختان 

گياهان با . مي باشدحساس هستند،   -C◦ 5بندان كمتر از  ميوه و سبزيجاتي كه به يخ

عمدتا شامل گياهاني هستند كه مي توانند شيره سلولي خود را تغليظ  ،مقاومت متوسط

مقاومت مي نمايند و بيشتر از طريق اجتناب از خسارت  -C◦10تا دماي  نمايد به طوريكه

توانايي كمتري در در عين حال . مقاومت مي نمايند يخ بندانهيدراته شدن در برابر د

بندان درون  گياهان خيلي مقاوم قادر به اجتناب از يخ. تحمل دماهاي پايين تر از آن دارند

  .هستند هم از خشك شدن سلول ت ناشيسلولي و نيزاجتناب از خسار

  

درصد درختان گيالس براي تاريخ هاي  90درصد و 10دماهاي آسيب رسان مشاهده شده : 1-4شكل 

 Proebsting and)متوسط مشاهده شده در دانشگاه ايالتي واشنگتن ، مركز تحقيق و ترويج پروسر 

Mills, 1978)  
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اطالعات كلي مفيدي در مورد ميزان اگرچه تقسيم بندي حساسيت نسبت به يخ بندان 

مقاوم ولي هاي گياه قبل از وقوع خسارت ارايه مي دهد،  سرماي تحمل شده توسط اندام

براي مثال  .اهميت يكساني هستندداراي شدن نسبت به سرما و مرحله فنولوژيكي تقريبا 

شكوفه  تا مرحله بعد از 1درصد از مرحله تورم اوليه 90درصد و  10دماي آسيب رسان 

درصد در درختان خزان كننده  90عالوه بر آن دماي آسيب رسان . افزايش مي يابد 2كامل

  .درصد نزديك تر مي شود 10اي سريعتر افزايش مي يابد و به دماي آسيب رسان 

Wang, 2003)  (Wallace and ، فهرستي از ميوه ها و سبزيجات تازه با درجات مختلف

كه نشان دهنده حساسيت نسبت به سرما در  منتشر كردند حساسيت نسبت به يخ بندان را

 ،(Caplan, 1988)). 1-4جدول ( مي باشند يخ بندانهنگام قرارگيري در معرض دماهاي 

جدول (هاي يك ساله ارايه نموده است  را براي گلطبقه بندي ميزان مقاومت فهرستي از 

  .ن مي دهدتري از ساير محصوالت را نشا فهرست مفصل 4- 4جدول ). 4-2

  درجه حرارت هاي بحراني و انواع صدمه به گياه 

برخي از  (TC)مطالعات متعددي در زمينه تعيين دماهاي بحراني آسيب رسان 

اين آستانه ها با استفاده از روش هاي متعدد به دست آمده . محصوالت انجام گرفته است

اند و بايستي در استفاده از آنها به عنوان دماهاي بحراني در تعيين زمان آغاز و خاتمه 

براي مثال تعدادي از پژوهشگران . محافظت با روش هاي فعال دقت الزم به عمل آيد

ي دراز مدت يخ بندان را بر اساس دماهاي اندازه گيري شده در پناهگاه خسارت اقتصاد

در برخي از موارد سنسور دما، پوشش محافظ و . هاي استاندارد مورد مقايسه قرار داده اند

اين عوامل مي توانند نتايج را تحت الشعاع قرار . معلوم نيست... ارتفاع قرارگيري دماسنج و 

همچنين . به دليل عدم وجود اطالعات كافي  مشكل مي باشد دهد و كاربرد اين مقادير

وجود تفاوت هاي خرد اقليمي حتي در داخل يك كرت تحقيقاتي نتايج را تحت تاثير قرار 

به عنوان مثال، نويسندگان اين كتاب تفاوت دمايي به اندازه يك درجه سلسيوس .  مي دهد

رد اندازه گيري قرار گرفته بودند، به و بيشتر را كه در ارتفاع يكساني از سطح زمين مو

فاصله  دويست متري از هم در يك باغ كامال مسطح در طي يك شب يخ بندان مشاهده 

  (Tc)بنابراين امكان استفاده عمومي از مقادير به دست آمده آستانه هاي دمايي. نموده اند

  .پناهگاه هواشناسي مورد ترديد مي باشد

                                                 
1 First Swelling 
2 Post Bloom 
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  ازه و سبزيجات به صدمات يخ بندانحساسيت ميوه هاي ت: 1-4جدول

 كمترين حساس   حساسيت متوسط باالترين حساسيت

  چغندر قند  سيب  زردآلو

 كلم بروكسل يكلم بروكل مارچوبه

 كلمگل   جيهو كادو آوو

  خرما  گل كلم  موز

  كلم برگ  كرفس  لوبيا سبز

بويژه ذغال ( وحشيتوت هاي 

  )اخته
  كلم قمري  توت هاي وحشي

  زردك  فروت گريب  خيار

  شلغم روغني  انگور  بادنجان

  سياه شنگ  پياز  ليمو ترش

  شلغم  پرتقال  كاهو

  -  جعفري  انواع ليمو

  -  گالبي  باميه

  -  فرنگي نخود  هلو

  -  چهترب  فلفل شيرين

  -  اسفناج  آلو

  -  كدو زمستانه  سيب زميني

  -  -  كدو تابستانه

  -  -  سيب زميني شيرين

  -  -  گوجه فرنگي

  (Wang and Wallace, 2003) :منبع

  

شاخه هاي بريده شده كوچك از درختان را در محدوده برخي از محققين ديگر 

دمايي مشخصي در زير صفر در داخل اطاقك هاي هوايي كنترل شده قرار داده و ميزان 

هاي مزرعه اي  اگرچه اين فرآيند از اندازه گيري. خسارت يخ بندان را بررسي مي نمايند

استانداردتر مي باشد ولي خرد اقليم داخل اطاقك كنترل شده همانند شرايط محيطي 

  .شاخه قرار گرفته در آسمان طبيعي نمي باشد
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به يخ بندان هاي يك ساله گونه هاي گل به يخ بندان تمطبقه بندي ميزان مقاو: 2- 4جدول  

 حساس انعطاف پذير شكننده  مقاوم

  گل ابريشم  ميناگل   نوعي گل ايرلندي  گل گندم

  درخت گل حنا توتون سوسن سياه كلم تزييني

  بگونيا ياطلسگل  Coreopsis بنفشه فرنگي

  تاج خروس گل  ماميثا  ميخك  پامجال

  گل حنا  فشفاش  هميشه بهار  بنفشه

  برگ توتون هندي  قدومه شيرين  گل ميمون  -

  نوعي هميشه بهار  گل شاه پسند  نوعي شب بو  -

  خرفه گل  -  نخود شيرين  -

  فنيتلگل نوعي   -  تورنيا  -

  گل فلوكس  -  -  -

  مريم گلي  -  -  -

  گل آهاري  -  -  -

Based on Purdue University publication HO-14, as cited by Caplan, 1988   :منبع 

    

براي مثال، امكان تعيين مقدار آسيب وارد شده به شاخه هاي قرار گرفته در محدوده 

دقيقه وجود دارد، ولي شاخه هاي موجود در داخل درخت  30معين دمايي به مدت 

كه در معرض  1دماي شاخه هاي موجود در باالي تاج پوشش گياه .دماهاي مختلفي دارند

درحالي كه شاخه هاي . مستقيم آسمان قرار دارند، احتماال كمتر از دماي هوا خواهد بود

وده و نسبت به آسيب يخ بندان قرار گرفته در داخل تاج پوشش گياه احتماال گرمتر ب

 ها، معموال در درختان خزان كننده، قبل از ريزش كامل برگ. كمتري دارند آسيب پذيري

يك وارونگي دمايي در سطح زمين اتفاق مي افتد كه نتيجه آن قرار گرفتن هواي سرد در 

زماني كه درخت داراي بيشترين سطح پوشش برگ . قسمتهاي تحتاني درخت مي باشد

ها  تابشي با افزايش ارتفاع تا محل قرار گيري برگ يخ بندانهاي با  باشد، در طي شب مي

پناهگاه  در هر حال استفاده از درجه حرارت. افزايش پيدا مي كند كمينه هواميزان دماي 

  .رآورد خسارت مورد انتظار مي باشدهواشناسي يك راهنماي غير دقيق براي ب

                                                 
1 Canopy 
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هاي مختلف تاج پوشش گياه در يك باغ، تغييرات در  عالوه بر تفاوت در دماي بخش

كه امروزه به عنوان يك عامل تعيين كننده در تعيين  هم مهم مي باشد INAهاي  باكتري

بر اساس اطالعات موجود هيچكدام از . دفوق سردشدن گياهان به شمار مي روميزان 

اند، اختالفات مربوط به  كه در زمينه تعيين آستانه هاي بحراني مطالعه نموده پژوهشگراني

براي مثال معلوم شده است كه . هاي هسته ساز يخ را در نظر نگرفته اند غلظت باكتري

از باغ  بخشاگر درختان يك . درختان بادام مقدار زيادي از اين نوع باكتري ها را دارند

 نتيجه اين سمپاشي جمعيت باكتري و درتوسط سموم ضد باكتري سمپاشي  شده باشند 

با باكتري هاي كمتر در  بخشا كاهش يافته باشد، درجه حرارت آستانه بحراني دما براي ه

اين فاكتور ديگري . بود ديگري كه سمپاشي نشده است كمتر خواهد بخش هايمقايسه با 

به طور . است كه تصميم گيري در مورد زمان آغاز عمليات حفاظت فعال را دشوار مي كند

 .به عنوان راهنما مي باشدفقط  ،شده آستانه دماي بحراني اعالممقادير كاربرد كلي بهترين 

همچنين توصيه مي شود شروع و خاتمه عمليات حفاظتي با استفاده از اعمال ضريب 

چنانچه قرار است  . صورت گيرد دما شده آستانه بحراني اعالماصالحي بر روي  مقادير 

  . بااليي آستانه پذيرفت ريداين خطا را در مقاست بهتر اآستانه دمايي مورد ترديد قرار گيرد 

با و به دقت كنترل شده  يخچال هايدر  اه ها،دماهاي بحراني تعيين شده در آزمايشگ

هاي كوچك از پيش  با گام يخچالدماي هوا در . كمترين جابجايي هوا تعيين مي شوند

قيقه يا بيشتر نگهداري د 30تا  20تعيين شده كاهش مي يابد و گياه در هرمرحله به مدت 

اين امر ممكن است باعث ايجاد . شكوفه ها به تعادل برسدفيزيولوژيكي مي شود تا وضعيت 

غلط شود مبني بر اينكه براي ايجاد آسيب يخ بندان بايستي شكوفه  به مدت  يك تصور

واقعيت اين است كه براي دوره . دقيقه در معرض دماي زيان بخش قرار گيرد 30تا  20

اهميت مدت زمان قرارگيري بافت هاي گياهي در زير يك ) ساعت 24تا  2(اني كوتاه زم

سرعت سرد شدن . (Levit, 1980)دماي مشخص از چگونگي تغييرات دماي هوا كمتر است

. ه تابش و تفاوت بين دماي بافت و محيط اطراف بستگي داردنهاي گياه به مواز بافت

به ميزان چند درجه، بافت به سرعت سرد شده و به بنابراين در صورت افت ناگهاني دما 

در صورتي .كمتر از آستانه هاي بحراني مي رسد و در نتيجه آسيب يخ بندان اتفاق مي افتد

كه بافت گياه حاوي آب فوق سرد باشد، شوك مكانيكي يا ايجاد تالطم ناشي از كاركردن 

ا باعث آغاز تشكيل بلورهاي يخ ماشين هاي باد يا هيليكوپتر ها بر روي برگها و شكوفه ه

هاي گياه باالتر از  شده و در نتيجه باعث وقوع خسارت مي شود حتي اگر دماي بافت
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با اين وجود . هاي آزمايشگاهي باشد آستانه هاي بحراني تعيين شده در داخل اطاقك

ين زمان مقادير تعيين شده در آزمايشگاه، راهنمايي الزم را براي اجرا نمودن معيار هاي تعي

  .محافظت از يخ بندان فراهم مي نمايند

  

  محصوالت يك ساله و دو ساله  

عاليم سرمازدگي سبزيجات به طور وسيع متفاوت بوده و ممكن است گاهي با خسارت 

فهرستي از عاليم سرمازدگي برخي از سبزيجات  3- 4جدول . عوامل بيولوژيكي اشتباه شود

اومت متفاوتي در مقابل سرما دارند ولي بيشترين گونه هاي مختلف مق. را نشان مي دهد

درجه مقاومت فقط زماني خواهد بود كه شرايط محيطي اجازه مقاوم شدن در مقابل سرما 

 نوع رقم نيز اغلب از درجه اهميت يكساني با گونه برخوردار بوده به ويژه زماني كه. را بدهد

ر كلي رابطه معكوسي ميان زودرسي به طو. انواع زمستانه و بهاره داشته باشد يك محصول

  . بندان وجود دارد  يك واريته و مقاومت آن به يخ

هاي مزرعه اي انجام شده بر روي دماهاي زيانبخش بحراني براي ميوه هاي  آزمايش

مطالعات  بر اساسيخ بندان  يدما حد فوقانيتازه و سبزيجات تا حدي اندك مي باشد ولي 

هم . نشان داده شده است 4- 4انجام شده بر روي ميوه ها و سبزيجات انبار شده در جدول 

چنين دماهاي بحراني زيانبخش بايستي اندكي بيشتر از دمايي باشد كه انتظار مي رود در 

مي  4- 4اطالعات ارايه شده در جدول . رخ دهدآن دما و درشرايط مزرعه آسيب يخ بندان 

  .نوان يك راهنما مورد استفاده قرار گيردتواند به ع

هاي جوان چمن و جوانه هاي غالت  هاي شديد و بدون برف، برگ بندان در طي يخ

زمستانه ممكن است آسيب ببينند ولي برگشت گياه به حالت عادي در صورتي كه گره 

گ در صورت آسيب ديدن مريستم  مر. پنجه زني آسيب نديده باشد، امكان پذير مي باشد

در اوايل و اواخر زمستان و نيز اوايل بهار، مقاومت گياهان به  .زمستانه اتفاق خواهد افتاد

وجود برف باعث . يخ بندان مي شود سرما ممكن است كم باشد كه باعث آسيب بيشتر

در اواخر فصل رشد در طول . (Ventskevich,1958) كاهش اين نوع آسيب مي شود

مي تعداد دانه در خوشه باعث كاهش گلدهي و رشد اوليه بذر غالت، خسارت يخ بندان 

نشانه هاي ظاهري اين رويداد به صورت ايجاد رگه هاي سفيد و باريك بر روي خوشه . دشو

همچين اين موضوع باعث پيچ خوردن ريشك ها . ها در هر بار وقوع يخ بندان مي باشد
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و به دليل كم بودن وزن دانه در هنگام رسيدن كامل، خوشه ها به صورت صاف قرار  شده

  ).2-4شكل (مي گيرند

  (Caplan, 1988)عالئم خسارت يخ بندان به محصوالت سبزيجات : 3-4جدول 

 عالئم محصول

بعد از .  شودهايي به رنگ سفيد تا قهوه اي روشن ايجاد مي  اليه اپيدرم ترك برداشته و تاول كنگر فرنگي

 .هاي زيرين به رنگ قهوه اي در مي آيند ها بافت شكستن تاول

بعد از باز . سر گل شل شده و سياه مي شود و بقيه بخش گل به حالت خيس در مي آيد مارچوبه رسمي

 .ها حالت خميري پيدا مي كنند شدن يخ گل

 .هاي هادي بافتها و گاهي سياه شدن  خيس شدن داخلي و خارجي اندام چغندر قند

رنگ آنها به . جوانترين گل در وسط كلم حساسترين نسبت به خسارت يخ بندان مي باشد كلم بروكلي

 .قهوه اي تبديل شده و عطر غليظي از آنها ايجاد ميشود

بعد از ذوب شدن يخ، اليه . برگها حالت خيسي پيدا مي كنند شل شده و شفاف مي شوند برگ كلم

 .ته مي شوداپيدرم از هم گسيخ

داخل ميوه از آب خيس شده و بعد از ذوب شدن به . ظاهر تاول زده، ترك هاي ناهموار طولي هويج

  .تيرگي مي گرايد

 .داخل كلم رنگ قهوه اي به خود مي گيرد و در زمان پخته شدن بي بو مي باشد گل كلم

ها  دمبرگ. مي گيرند ها بعد از ذوب شدن حالت پالسيده و خيس به خود برگها  و دمبرگ كرفس

 .ها يخ مي زنند بسيار آسانتر از خود برگ

 . سي به خود مي گيرندحالت خي مايل به زرد خاكستري پيدا كرده و حبه ها رنگ  سير

هاي بيروني  و قهوه  هاي مرده اليه هاي اپيدرم جدا شده از هم بر روي برگ تاول زدن سلول كاهو

 .افزايش آسيب پذيري به آسيب فيزيكي و پوسيدگي بافتهاي تيره شدن رنگ آنها همراه با 

پياز بعد از ذوب شدن نرم و زرد خاكستري شده و در برش هاي عرضي خيس به نظر مي  پياز

  .هاي مشخصي محدود مي شود خسارت اغلب تا فلس . رسد

پريكارپ همراه  هاي گياهي در تمام يا بخشي از سطح گرفتگي بافت از بين رفتن يا آب فلفل زنگوله اي

 .باسوراخ شدن، خشك شدن  و پوسيدگي بعد از ذوب شدن يخ

 خاكسترييا خاكستري ولي رگه هاي . آسيب يخ بندان ممكن است از بيرون معلوم نباشد سيب زميني

غده ها بعد از باز شدن يخ نرم . متمايل به آبي در زير پوست سيب زميني وجود خواهد داشت

 .مي شوند

 .اي يخ بازشده ظاهري شفاف پيدا كرده و ريشه ها نرم شده و چروك مي شونده بافت شلغم

ها سبز مايل به زرد و ظاهري  تغيير رنگ حلقه آوندي به قهوه اي مايل به زرد و ساير بافت سيب زميني شيرين

 .ريشه ها نرم شده و مستعد پوسيده شدن مي شوند .خيس را به خود مي گيرند

در ميوه هايي كه بخشي از آنها يخ زده . ها و نرم بعد از باز شدن يخ بافت ظاهر خيس فرنگي گوجه

  .هاي سالم و مرده مشخص مي باشد باشند،به ويژه در ميوه هاي سبز، مرز بين بافت

هاي آسيب  بافت. ظاهر مي شود غده هايي بر روي سطح لكه هاي خيس كوچك يا سوراخ تربچه

 .زرد متمايل شده و بوي نامطبوعي ايجاد مي كنندديده به رنگ خاكستري يا قهوه اي 
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  باالترين دماي يخ زدگي براي ميوه هاي تازه و سبزيجات: 4-4جدول 

 )درجه سانتي گراد(دما  نام علمي     عمومي نام       

- Malpighia glabra 4/1  گيالس باربادوس  

- Malus pumila 5/1 سيب  

- Prunus  armeniaca 1/1 زردآلو  

- Cynara scolymus 2/1 فرنگي كنگر  

- Helianthus tuberosus 5/2 كنگر فرنگي  

- Pyrus serotina;  P. pyrifolia 6/1 گالبي آسيايي  

- Asparagus officinalis 6/0 سفيد - سبز مارچوبه   

  آووكادو

cv. Fuerte, Hass 
cv. Fuchs, Pollock 
cv. Lula, Booth 

Persea americana  
6/1 -  

9/0 -  

9/0 -  

- Musa paradisiacal var. sapientum 8/0  موز  

  لوبياها

 موم دار، سبز يلوبيا

 ليما يلوبيا

 
Phaseolus vulgaris 
Phaseolus lunatus 

 
7/0 -  

6/0 -  

- Beta vulgaris 4/0 خوشه اي چغندر قند  

- 9/0   چغندر قندنوعي   

  توت وحشي

  سياه  تمشك

  تمشك آبي

 زغال اخته

 قره قاط

  توت كوهي

 تمشكنوعي 

 تمشك خرس

 تمشكنوعي 

 توت فرنگي

 
Rubus spp. 
Vaccinium corymbosum 
Vaccinium macrocarpon 
Rubus spp 
Sambucus spp 
 
Rubus spp 
Rubus idaeus 
Fragaria spp 
 

 
8/0 -  

3/1 -  

9/0 -  

3/1 -  

1/1 -  

7/1 -  

9/0 -  

8/0 -  

- Brassica oleracea var . italica 6/0 كلم بروكلي  

- Brassica oleracea var. gemmifera 8/0 كلم فندقي  

 چيني كلم

 برداشت اولمعمولي، كلم 

 كلم معمولي ، برداشت آخر

Brassica oleracea var pekinensis 
Brassica oleracea var capitata 
Brassica oleracea var capitata 
 

9/0 -  

9/0 -  

9/0 -  

 - Opuntia spp. 8/1 گالبي  كاكتوس

 - Averrhoa carambola 2/1 كارامبوال
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 )درجه سانتي گراد(دما  نام علمي   نام عمومي     

 - Dacus carota 4/1 هويجنوعي 

 - Brassica oleracea var. botrytis 8/0 گل كلم

 - Apium graveolens var. rapaceum 9/0 كرفس

  - Apium graveolens var . dulce 5/0  كرفس

 - Annona cherimola             2/2        )چريمويا( نوعي سيب

 - Prunus cerasus      7/1 ترش گيالس 

 - Prunus avium 1/2 شيرين گيالس 

  كاسني فرنگي را ببينيد كاسني تلخ

  فلفل را ببينيد قرمز تندفلفل 

 كاالموندين پرتقال

  كاليفرنيا و آريزونا، نواحي خشك

  فلوريدا، نواحي مرطوب

 ليمو

  ليموي مكزيكي

  

 پرتقال

 كاليفرنيا و آريزونا ، نواحي خشك

 فلوريداي ، نواحي مرطوب

  

 پرتقال خوني

 پرتقال ترش

 نوعي گريپ فروت

 نوعي نارنگي

  نارنگي

Citrus reticulata x Fortunella spp.  

 
 
Citrus limon 
Citrus aurantifolia 
Citrus sinensis 
 
 

 

 

 

Citrus aurantium 
Citrus grandis 
Citrus reticulate x paradisi 
Citrus reticulata 

2-  

1/1 - 

1/1 - 

4/1 - 

6/1 -  

  

  

8/0 -  

8/0 - 

  

8/0 - 

8/0 - 

6/1 - 

9/0 - 

1/1 -  

 - Allium schoenoprasum 9/0 نوعي پياز

 - Cocos nucifera     9/0 نارگيل

 - Brassica oleracea var . acephala 5/0 كلم پيچ

 - Zea mays 6/0 ذرت شيرين و بالل

 - Cucumis sativus 5/0 خيار

 -Ribes spp 1 انگور كشمشي بيدانه، مويز

  سيب چريمويا را ببينيد سيب كيك

   مراجعه شود Taroبه تارو  شيپوري نوعي گل

 - Phoenix dactylifera 7/15 خرما

 - Anethum graveolens 7/0 شويد

 - Solanum melongena 8/0 بادنجان
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علمينام         نام عمومي        )درجه سانتي گراد(دما  

 - Cichorium endivia 1/0  نوعي كاسني

 )درجه سانتي گراد(دما  نام علمي نام عمومي      

 - Foeniculum vulgare 1/1  شوكران

 - Ficus carica 4/2 انجير

 -Allium sativum 2 پياز سير

 - Ribes grossularia 1/1  انگور فرنگي

)ميوه(    Vitis vinifera انگور  

Vitis vinifera    )ساقه(  

7/2 -  

2- 

 - Vitis labrusca 4/1 انگور امريكايي

 - Armoracia rusticana 8/1 تربچه كوهي

 - Ziziphus jujuba 6/1 عناب، خرماي چيني

 - Brassica oleracea var. acephala 5/0 نوعي كلم

  خربزه شاخدار افريقايي را ببينيد كيوانو

 - Actinidia chinensis 9/0 كيوي

 -Brassica oleracea var. gongylodes 1 قمري كلم 

 فصل سردسبزيجات ليفي 

 فصل گرمسبزيجات ليفي   

Various genera 

Various genera 

6/0 -  

6/0 - 

 - Allium porrum 7/0 تره فرنگي

 - Lactuca sativa 2/0 كاهو

Longan Dimocarpus longan 4/2 - 

loquat Eriobotrya japonica 9/1 - 

 - Mangifera indica 4/1 انبه

  

  

 طالبي

 نوعي خربزه

 نوعي خربزه

  نوعي خربزه

 خربزه ايراني

 

 

Cucurbita melo var. reticulates 

 

Cucurbita melo 

Cucurbita melo 

Cucurbita melo 

Cucurbita melo 

 

  

2/1 -  

1- 

1/1 - 

1/1 - 

8/0 - 

Mombin  مراجعه شود بهSpondias  

 - Agaricus, other genera 9/0  قارچانواع 

Nashi  مراجعه شود به گالبي آسيايي  

 - Prunus persica 9/0 شليل
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نام علمي    نام عمومي        )درجه سانتي گراد(دما  

 - Abelmoschus esculentus       8/1 ميهبا

 -Ola europea        4/1 زيتون

 )رسيدهحبه هاي پياز (پياز 

 پياز سبز

Allium cepa          8/0 -  

        9/0- 

  -Carica papaya        9 /0 پاپايا

 - Petroselinum crispum 1/1 جعفري

 - Pastinaca sativa 9/0 زردك

 - Prunus persica 9/0 هلو

 - Pyrus communis 7/1 گالبي اروپايي

 - Pisum sativum 6/0 نخود انواع 

 فلفل زنگوله اي، پاپريكا

  يلچي تند  فلفل

   Capsicum annuum 

   Capsicum annuum and C. frutescens 

7/0 -  

7/0 -  

  

  خرمندي، خرمالوي ژاپني

Fuyu 
Hachiya 

 

Diospyros kaki 

  

2/2 -  

2/2 - 

 - Ananas comosus 1/1  آناناس

 - Musa paradisiacal var. paradisiaca 8/0 سبز موز 

 - Prunus domestica 8/0 آلبالو آلو،

 -Punica granatum 3 انار

  سيب زميني ، محصول تازه

 سيب زميني، محصول رسيده

Solanum tuberosum 8/0 -  

8/0 - 

 - Cucurbita maxima 8/0 تنبل كدو

 -Cydonia oblonga 2 به

 - Raphanus sativus 7/0 تربچه

 - Rheum rhaponticum 9/0 ريواس

  نوعي كلم

    

  

  

 

Brassica napus var. napobrassica 1/1 - 
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نام علمي   نام عمومي        )درجه سانتي گراد(دما  

  

  شنگ

  سيب ستاره اي

eggfruit 
 نوعي خرمالو

 نوعي خرمالو

 

Trapopogon porrifolius 

Chrysophyllum cainto 

Pouteria campechiana 

Diospyros ebenaster 

Casimiria edulis 

 

  

1/1 -  

2/1 - 

8/1 - 

3/2 - 

2- 

 - Allium cepa var. ascalonicum 7/0 موسير

 - Spinacia oleracea 3/0 اسفناج

  كدو مسمايي

 تابستاني، پوست نازك

 زمستاني، پوست ضخيم

Cucurbita pepo 

 

Cucurbita moschata; C. maxima 

5/0 -  

8/0 - 

 - Ipomoea batatas 3/1 سيب زميني شيرين

 - Tamarindus indica 7/3 تمبر هندي

 - Colocasia esculenta 9/0 گوش فيل

  گوجه فرنگي

 سبز 

 رسيده

Lycopersicon esculentum 

 

 

  

5/0 -  

5/0 - 

 -Brassica campestris var . rapifera 1 نوعي شلغم 

 - Lepidium sativum 3/0 نوعي شاهي 

 - Citrullus vulgaris 4/0 هندوانه

 - 1/0  نوعي كاسني

 - Dioscorea spp 1/1 سيب زميني

: موجود در وب سايت دانشگاه كاليفرنيا، ديويس به آدرس زير، (Witheman, 1957)به نقل از 

ttp://postharvest.ucdavis.edu/produce/storage/prop_a.shtmlh  به  1957ممكن است از سال

  .اسامي علمي تغيير كرده باشندبعد برخي از 

  

چاودار، گندم : در ميان غالت، مقاومت نسبي به سرمازدگي به ترتيب زير كم مي شود

در طي زمستان، دماي آستانه نسبت به درجه . نان، تريتيكاله، جو، يوالف و گندم دورم
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در عين حال وقتي مقاوم شدن كامل شد، چاودار در محدوده . مقاومت تغيير مي كند

 درجه سانتي - 10درجه سانتي گراد و گندم دوروم در دماي باالتر از  - 45تا  -40دمايي 

   .(Lecomte,1989)گراد آسيبي از سرما نخواهند ديد 

سرمازدگي همچنين بسياري از گياهان زراعي از جمله گياهان علوفه اي و سيلويي را 

آن كاهش توليد ماده تحت تاثير قرارمي دهد كه باعث كاهش سطح برگ و به دنبال 

دماي آستانه براي تعدادي از گياهان زراعي را در مراحل  5- 4جدول . خشك مي شود

  .رشدي مختلف نشان مي دهد

  

  
در عكس سمت چپ، يك سوم آخر خوشه گندم نازك : خسارت يخ بندان به محصول گندم: 2- 4شكل 

خم مي شوند  كه به دليل كم بودن شده و ريشك ها پيچ برداشته اند در نتيجه خوشه ها به يك سمت 

  ).عكس سمت راست(وزن بذور مي باشد

  محصوالت چند ساله 

محدوده پراكنش طبيعي برخي از گياهان شامل تعدادي از درختان ميوه خزان كننده به 

دماي حداقل ارتباط پيدا مي كند كه در آن فوق سرد شدن مي تواند وجود داشته باشد 

پايين تر از نقطه همگن . مي باشد - C◦40كه در حدود ) نقطه همگن ايجاد هسته يخ(

 ,.Burke et al)ايجاد هسته يخ، يخ بندان به صورت درون سلولي بوده و كشنده خواهد بود 

1978; Weiser et al., 1979; Ikeda, 1982).  
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  درختان ميوه 

به طور كلي، حساسيت درختان خزان كننده به دماي يخ بندان از مرحله تشكيل اولين 

له ميوه يا چغاله افزايش مي يابد و اين زماني است كه محصول بيشترين غنچه به مرح

حساسيت زماني بيشتر خواهد بود كه قبل از وقوع يخ بندان . احتمال صدمه را خواهد دارد

گياهان در هنگام قرارگيري در معرض دماهاي . هوا گرم باشد تا اينكه هوا سرد بوده باشد

ي نسبت به يخ بندان مقاومت پيدا مي كنند و اين سرد در طي دوره هاي زماني طوالن

  . مقاوم شدن در صورت قرارگيري در معرض دماهاي گرم كاهش مي يابد

اطالعات قابل مالحظه اي در خصوص ميزان حساسيت درختان ميوه خزان كننده در 

مراحل مختلف فنولوژيكي در سايت دانشگاه ايالتي واشنگتن، دانشگاه ميشيگان، سايت 

مركز  و نيز (www.msue.msu.edu/vanburen/crittemp.htm)"وان بورن "جي تعاونيتروي

قرار داده شده  ،(http://fruit.prosser.wsu.edu/frsttables.htm)"پروسر"پژوهش و ترويج 

در هر دو وب سايت تصاوير مختلفي از مراحل فنولوژيكي مختلف براي محصوالت . است

همچنين مروري بر خسارت يخ بندان و مقاوم شدن در برابر آن در . مختلف ارايه شده است

(Rodriogo, 2000) ارايه شده است.  

است ولي خسارت يخ  اگرچه خسارت يخ بندان زمستانه نسبت به يخ بندان بهاره كمتر

در عرض هاي . بندان زمستانه بيشتر بر روي درختان ميوه خزان كننده اتفاق مي افتد

باالتر كه زمستان ها خيلي شديد تر هستند، پوست درخت و بافت هاي چوبي يا شكوفه ها  

  :خسارت بر روي پوست درخت مي تواند شامل موارد زير باشد. يخ مي زنند

شاخه از درخت كه در درختاني با زاويه انشعاب كم رخ مي  خسارت ناحيه انشعاب �

دهد و مقاوم شدن به سرما در آنها با تاخير انجام شده و يا به صورت كامل انجام نمي 

  .شود

خسارت ناشي از آفتاب سوختگي در روزهاي آفتابي يا سرد زمستاني و در ادامه فراهم  �

باعث افت سريع دما تا حد يخ  شدن شرايط ابري كه جلو نور خورشيد را گرفته و

 .بندان مي شود

 . ترك برداشتن پوست درخت كه در شرايط خيلي سرد مي تواند رخ دهد �

خسارت بر روي تنه، يقه و ريشه درختان و زماني رخ مي دهد كه اثر حفاظتي خاك  �

 . (Myers,1988)براي جلوگيري از يخ بندان اين اندام ها كافي نباشد
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براي حبوبات، گياهان علوفه اي و ) سلسيوس( محدوده دماهاي بحراني زيانبخش :5- 4جدول 

  سيلويي

  

  ميوه دهي  گلدهي  جوانه زني  نام محصول

  - 2،-4  - 1،- 2  - 9،-10  گندم بهاره

  - 2،-4  - 1،- 2  -8،- 9  جو دوسر

  - 2،-4  - 1،- 2  -7،- 8  جو

  - 3،-4  - 2،- 3  -7،- 8  نخود

  - 2،-4  - 2،- 3  -7،- 8  انواع عدس

  - 2،-4  - 2،- 3  -7،- 8  نوعي خلر

  - 2،-4  - 2،- 3  -8،-10  گشنيز

  - 2،- 3  - 2،- 3  - 7،-10  خشخاش

  - 3،-4  - 3،-4  -8،-10  نوعي گل قاصدك

  - 3،-4  - 3،-4  - 6،- 8  لوپينوس

  - 2،-4  - 2،-4  -6،-7  ماش بهاره

  - 3،-4  - 2،- 3  -5،- 6    انواع لوبيا

  - 2،- 3  - 2،- 3  -5،- 6  آفتابگردان

  - 3،-4  - 2،- 3  -4،- 6  گلرنگ

  - 3،-4  - 2،- 3  -4،- 6  سفيدخردل 

  - 2،-4  - 2،- 3  - 5،-7  كتان

  - 2،-4  - 2،- 3  - 5،-7  شاهدانه

  ---   - 2،- 3  -6،-7  چغندر قند

  ---   ---   -6،-7  نوعي چغندر

  ---   ---   -6،-7  هويج

  ---   ---   -6،-7  شلغم

  - 6،- 9  - 2،- 3  - 5،-7  كلم

  - 2،- 3  - 2،- 3  - 3،-4  انواع سويا

  ارزن ايتاليايي

  

  

4-،3 -  2 -،1 -  3 -،2 -  
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  ميوه دهي  گلدهي  جوانه زني  نام محصول

  ---   - 2،- 3  -4،-5  نوعي حبوبات

  - 2،- 3  - 1،- 2  - 2،- 3  ذرت

  - 2،- 3  - 1،- 2  - 2،- 3  ارزن

  - 2،- 3  - 1،- 2  - 2،- 3  علف سوداني

  - 2،- 3  - 1،- 2  - 2،- 3  ذرت خوشه اي

  - 1،- 2  - 1،- 2  - 2،- 3  سيب زميني

  - 2،- 3  ---   - 2،- 3  نوعي توتون

  - 5/0،- 2  - 1،- 2  - 1،- 2  نوعي علف هفت بند

  - 2  - 5/0،- 1  - 1،-5/1  كرچك

  - 2،- 3  - 1،- 2  - 1،- 2  كتان

  - 1  - 5/0،- 1  - 5/0،- 1  انواع خربزه و هندوانه

  - 5/0،- 1  - 5/0،- 1  - 5/0،- 1  برنج

  ---   - 5/0،- 1  - 5/0،- 1  كنجد

  ---   ---   - 5/0،- 1  نوعي ختمي 

  ---   ---   - 5/0،- 1  بادام زميني

  ---   ---   - 5/0،- 1  خيار

  0،- 1  0،- 1  0،- 1  گوچه برنگي

  0،- 1  0،- 1  0،- 1  توتون

  (Ventskevich, 1958): برگرفته از

 هاي شديد يا زماني كه درخت موفق به مقاوم شدن نمي شود، بافت در شرايط زمستان

 و يا تنه درخت يخ مي زند1 ) خشكيدگي سرشاخه( هاي چوبي شاخه ها آسيب مي بينند

هاي آوندهاي چوبي از بين  در خشكيدگي سرشاخه ها، سلول .2)سياه شدن تنه درخت(

رفته، بافت چوبي اكسيده شده، تغيير رنگ داده و سياه مي شود و آوندهاي آبكشي با مواد 

سياه شدن تنه درخت معموال باعث از بين رفتن سريع . صمغي پر شده و مسدود مي شوند

چوب درخت صدمه ديده را  ،دهدرخت نمي شود ولي ارگانيسم هاي فرصت طلب فاسد كنن

غنچه  .مي دهند كاهشمورد حمله قرار داده، توان رويشي و طول دوره زندگي آن را تحت 

                                                 
1 Tip dieback 
2 Blackheart 
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 - 25مثال (سرد مي شوند فوق هاي به خواب رفته زمستاني اغلب در دماهاي خيلي پايين 

ن از بين رفت). براي غنچه هاي آزاله سلسيوسدرجه  -41درجه سانتي گراد براي هلو و 

هاي پوست معموال در گياهاني رخ مي دهد كه از دست رفتن مقاومت به  غنچه ها و بافت

در فصل بهار، . گيردمي سرما به دليل وقوع دوره هاي نسبتا گرم به صورت تدريجي صورت 

. سرد شدن با بزرگ شدن غنچه ها و تشكيل گلها به تدريج كاهش مي يابدفوق ظرفيت 

 سلسيوسدرجه  -3و  -1داراي آستانه هاي دمايي بين معموال  گلهاي كامال باز 

  . (Burke et al., 1978)هستند

هاي بهاره آسيب مي بينند و عالمت آن سياه شدن  بندان ها اغلب به دليل يخ گل 

مي تواند آسيب تخمدان در مقايسه با خود حالت و شكل گل  "معموال. ها مي باشد گلبرگ

بعد از انجام باروري، بذر يا تخم حساسترين بخش  .باشدپذيري بيشتري را براي گل داشته 

هاي آسيب ديده معلوم  گلبندان درصد  چند روز بعد از وقوع يخ. شودمي محسوب  گياه

 هاي سالم سبز روشن بوده ولي گل از طريق تهيه برش عرضي از دانه، داخل گل. مي شود

  ).   الف 3 -4 شكل( هاي آسيب ديده داراي هسته قهوه اي مي باشند

تشكيل بذور براي توسعه طبيعي اكثر ميوه ها ضروري مي باشد ولي برخي از ارقام 

سيب و گالبي مي توانند رشد و نمو خود را به صورت ميوه آوري بدون باروري ادامه دهند 

امكان از دست دادن . ولي سيب هاي توليد شده بد شكل و ظاهري معيوب خواهند داشت

ته دار بيشتر است چونكه آنها داراي يك يا دو هسته هستند در حاليكه بذر ميوه هاي هس

  . سيب و گالبي به دليل داشتن هسته هاي متعدد آسيب پذيري كمتري دارند

بندان قرار مي گيرد يك بافت زبر حنايي رنگ  هنگامي كه ميوه تحت تاثير خسارت يخ

اگرچه آسيب مي تواند زودتر شكل . رشد كرده و همه يا بخشي از بيرون ميوه را مي پوشاند

- 4شكل ( بگيرد ولي، حلقه هاي حنايي بعد از شكوفه دهي كامل خود را نشان مي دهند

  ).ب3

برخي . دماهاي آستانه برخي از واريته هاي درخت بادام نشان شده است 6-4در جدول 

ناسي و از اين اطالعات بر اساس ديدباني هاي ميداني در پناهگاه هاي استاندارد هواش

برخي ديگر از نتايج مطالعات انجام شده بر روي شاخه هاي بريده در اطاقك هاي اقليمي 

كه مشاهده مي شود اطالعات مربوط به شكوفه كامل  همانطوري. به دست آمده است

  .در دو حالت آزمايشگاهي و فضاي آزاد قدري اختالف دارند  Peerlessرقم



                                                             111 خسارت يخ بندان، فيزيولوژي و دماهاي بحراني: فصل چهارم                                                             

 
م مقايسه اندازه گيري هاي آزمايشگاهي و مزرعه اي اين اختالف باعث بروز مشكل در هنگا

 25در باغ بادام، خسارت  Hansenبر اساس اندازه گيري هاي انجام شده توسط . خواهد شد

درجه سلسيوس بر روي شكوفه هاي كامل بادام رخ خواهد داد در  -2/2درصدي در دماي 

درجه سلسيوس فقط  - 2/2حاليكه بر اساس مطالعات انجام شده در آزمايشگاه در دماي 

به طور كلي براي رخ دادن درصد مشخص خسارت، . يك درصد خسارت اتفاق خواهد افتاد

بنابراين دماي . م در مطالعات آزمايشگاهي كمتر از فضاي آزاد باغ خواهد بوددماي الز

خواهد بود و در صورت استفاده از دماهاي آستانه ) گرمتر(آستانه در باغ احتماال بيشتر

در صورتيكه . آزمايشگاهي به عنوان مالك محافظت، خسارت يخ بندان اتفاق خواهد افتاد

تقيما در باغ اندازه  گيري شده باشد، در آن صورت دماي غنچه، شكوفه و چغاله مس

دماهاي آستانه به مقادير مشاهده شده در اندازه گيري هاي آزمايشگاهي نزديكتر خواهد 

نكته اصلي . ولي اندازه گيري دماي غنچه، شكوفه و چغاله در روي درخت آسان نيست. بود

ستانه منتشر شده نبايست به طور كه بايد مورد توجه قرار گيرد اينست كه ميزان دماهاي آ

مطلق صحيح و دقيق قلمداد شوند و فقط بايستي به عنوان راهنمايي براي تصميم گيري 

 7-4جدول .در مورد زمان آغاز و خاتمه روش هاي محافظتي فعال مورد استفاده قرار گيرند

نشان مي دماي آستانه را براي مراحل مختلف فنولوژيكي تعدادي از درختان خزان كننده 

اين مقادير از طريق مطالعات آزمايشگاهي به دست . (Proebsting and Mills,1978)دهد

براي . آمده اند و برآوردي از ميزان دماي آستانه را جهت مديريت باغ ارائه مي نمايند

استفاده از مقادير دماي آستانه جهت انجام مديريت باغ، اين مقادير بايستي اندكي باالتر از 

  .ر ارائه شده در جدول در نظر گرفته شوندمقادي

  

  تاكستان و درخت انگور

به دليل . درخت انگور و تاكستان ها اغلب از يخ بندان ديررس بهاره آسيب مي بينند

اينكه در شروع فعاليت درخت ابتدا برگ ها به وجود مي آيند لذا نسبت به يخ بندان بيشتر 

نيز بعضي مواقع متحمل خسارت مي كوچك  1حساس هستند ولي گل ها و حبه هاي

آسيب وارد شده به برگ ها، معموال به طور كامل قابل جبران بوده ولي خسارت وارد  .شوند

وقوع يخ بندان زودرس پاييزه باعث افزايش . شده به ميوه باعث افت عملكرد مي شود

                                                 
1 Berries 
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در طول زمستان جوانه هاي  .مي شود) 1مثل بوتريتيس(حساسيت انگور به حمله قارچ ها 

 -10اين جوانه ها مي توانند تا دماي زير . خفته به ندرت دچار آسيب يخ بندان مي شوند

 Leddet and)درجه سلسيوس مقاومت نمايند  - 30و  - 20درجه سلسيوس و حتي تا 

Dereuddre,1989) . دماهاي آستانه را براي انگور در مراحل فنولوژيكي  8- 4جدول

  .ن مي دهدمختلف نشا

  

  
نزديك چشم رگه هاي حنايي در )(راست(وچغاله) چپ(خسارت يخ بندان بر روي شكوفه سيب: 3- 4شكل 

  )و گوشواره

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
1 Botrytis 
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 30درصد مورد انتظار خسارت در برخي از ارقام بادام در مراحل فنولوژيكي مختلف بعد از  :6- 4دول ج

  :ردقيقه قرار گيري در زير آستانه دمايي مورد نظ

  )درجه سلسيوس(دما    واريته

 
 

  -6/5  -5  -4/4  -9/3  -3/3  -8/2  -2/2  -7/1  مرحله  

  

Peerless  

  

F 

گلدهي 

  كامل

  25  45  75  100        

ظاهر 

  صورتي

      25  50  75  100    

 
 
peerless  

  

  

C 

گلدهي 

  كامل

  1  14  50  79        

ريزش 

  گلبرگ

3  14  63            

            46  45  9  تشكيل مغز

NePlus 
Ultra  

F   گلدهي

  كامل

    25  50  75  100      

Mission  F   ظاهر

  صورتي

          60  80  100  

 
Drake 

  

F  

گلدهي 

  كامل

      25  50  75  100    

ظاهر 

  صورتي

          25  50  75  

 
Nonpareil 

  

F  

گلدهي 

  كامل

        20  40  60  75  

ظاهر 

  صورتي

            10  20  

Nonpareil C  19  14  3  تشكيل مغز            

Butte C 90  45  27  10  تشكيل مغز          

C:  ندانب انجام شده بر روي بافت گياه در اطاقك يخهاي  بر اساس آزمايشنتايج به دست آمده(Connell 

and Snyder, 1988) .F: هاي مزرعه اي  با  بر اساس نتايج چندين سال آزمايش نتايج به دست آمده

 Harryاستفاده دماهاي اندازه گيري شده درپناهگاه هواشناسي استيونسون و پناهگاه يخ بندان ميوه توسط 

Hansen )بازنشته سازمان هواشناسي آمريكا.(  
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و  10ريسك : )سلسيوسدرجه (آستانه دمايي كمينه براي چند نمونه درخت باغي خزان كننده :7-4جدول 

دقيقه   30هاي گياه  به مدت  درصد در اثر قرار گرفتن اندام 90يا  10درصد نشاندهنده ميزان خسارت  90

  .(Proebstingand Mills, 1978)در دماهاي ذكر شده در مراحل فنولوژيكي مربوطه مي باشند

  درصد 10ريسك   درصد 90ريسك   مرحله فنولوژيكي  محصول

  

  

  

  

  

  سيب

  - 9/11  -6/17  نوك نقره اي

  - 5/7  - 7/15  نوك سبز

  -6/5  - 7/11  نيم اينچي سبز

  - 9/3  - 9/7  خوشه متراكم

  - 8/2  - 9/5  شروع صورتي شدن

  - 7/2  -6/4  شدن كاملصورتي 

  - 3/2  - 9/3  دهي شكوفه آغاز

  - 9/2  - 7/4  پايان شكوفه دهي

  - 9/1  -3  بعد از شكوفه دهي

  

  

  

  زرد آلو

  - 3/4  - 1/14  جدا شدن نوك جوانه

  -2/6  - 8/13  كاسبرگ قرمز 

  - 9/4  - 3/10  سفيدي اول

  - 3/4  - 1/10  آغاز شكوفه دهي

  - 9/2  -4/6  پايان شكوفه دهي

  -6/2  - 7/4  داخل پوسته

  - 3/2  - 3/3  ميوه سبز

  

  

  

  )آلبرتا(هلو

  - 4/7  - 9/17  جوانهشروع تورم 

  -1/6  - 7/15  كاسبرگ سبز

  - 8/4  - 2/14  كاسبرگ قرمز

  - 1/4  - 2/9  شروع صورتي شدن

  - 3/3  - 9/5  آغاز شكوفه دهي

  - 7/2  - 9/4  اواخر شكوفه دهي

  - 5/2  - 9/3  بعد از  شكوفه دهي
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  درصد 10ريسك   درصد 90ريسك   مرحله فنولوژيكي  محصول

  

  

  

  

  

  (Bing)گيالس

  - 1/11  - 2/17  تورم جوانهشروع 

  - 8/5  - 4/13  سبز شدن حاشيه

  - 7/3  - 3/10  سبز شدن نوك جوانه

  - 1/3  - 9/7  خوشه متراكم

  - 7/2  -2/6  خوشه باز

  - 7/2  - 9/4  شروع سفيد شدن

  - 8/2  - 1/4  شروع شكوفه دهي

  - 4/2  - 9/3  پايان شكوفه دهي

  - 2/2  -6/3  بعد از شكوفه دهي

  

  

  

  )بارتلت(گالبي

  -6/8  - 7/17  جداشدن پولك ها

  - 3/7  - 4/15  ظهور جوانه هاي گل

  - 1/5  -6/12  خوشه متراكم

  - 3/4  - 4/9  شروع سفيد شدن

  - 1/3  -4/6  سفيد شدن كامل

  - 2/3  -9/6  آغاز گلدهي

  - 7/2  - 9/4  پايان گلدهي

  - 7/2  -4  بعد از گلدهي

  

  

  

  آلو ايتاليايي

  - 1/11  - 2/17  شروع تورم جوانه

  - 9/8  -9/16  شدن حاشيه سفيد

  - 1/8  - 8/14  سبز شدن نوك

  - 4/5  - 7/11  خوشه متراكم

  -4  - 9/7  شروع سفيد شدن

  - 3/4  - 2/8  شروع شكوفه دهي

  - 1/3  - 6  پايان شكوفه دهي

  -6/2  - 3/4  بعد از گلدهي
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  ساير ميوه هاي كوچك

هستند بنابراين  شاه توت و زغال اخته در طي فصل زمستان نسبت به يخ بندان مقاوم

ها و ميوه  آسيب ناشي از يخ بندان بر روي اين دو محصول به طور مشخص بر روي گل

در مقابل اگر اقدامي براي محافظت از . هاي كوچك در طي فصل بهار رخ مي دهد

هاي سرد صورت نگيريد اين  محصوالتي چون توت فرنگي وكيوي در طي زمستان

شكوفه دهي براي توليد توت فرنگي خيلي مهم مي  اولين. محصوالت آسيب خواهند ديد

كامبيوم درخت جوان كيوي . باشد لذا خسارت يخ بندان در طي اين مرحله جدي مي باشد

 اغلب تحت تاثير دماهاي نسبتا باال در پاييز و بهار و نيز آسيب يخ بندان در طي زمستان

س بوده و بنابراين هاي ظاهر شده حسا اولين برگ. هاي سرد متحمل خسارت مي شود

دماي آستانه كمينه چند محصول داراي ميوه . حساس مي باشند نسبت به يخ بندان

  .نشان داده شده است 9- 4كوچك در جدول 

  

  مركبات

فقط در طول . مشخص و پايداري هستند 1بيشتر مركبات فاقد دوره استراحت زمستانه

درجه سانتي گراد تفاوت در دماي يخ  2تا  1وجود . زمستان رشد درخت كاهش مي يابد

با . زدن ميوه ها ميان باغات، واريته ها و حتي بين درختان امري عادي به شمار مي رود

تبعيت مي كاهش دما در طي شب، دماي ميوه مركبات نيز با قدري اختالف زماني از آن 

فوق . كند كه اغلب چند درجه اي بيشتر از دماي هواي به ويژه در عصر هنگام مي باشد

سرد بودن شيره سلولي گياه نيز در ميزان دماي يخ زدگي موثر بوده و اهميت غلظت هسته 

هاي يخ فعال و ايجاد يخ بندان سفيد يا تشكيل شبنم را بر روي سطح ميوه ها تبيين مي 

دماي يخ زدگي كمتري نسبت به داخل  2ن معلوم شده است كه پوست ميوههمچني. نمايد

بنابراين آسيب ناشي از يخ بندان مي تواند در داخل ميوه رخ دهد بدون اينكه . دارد 3ميوه

با وجود اين همه عوامل موثر، برخي از . خسارت مشخصي روي بيرون آن گذاشته باشد

ارايه شده  10- 4ن مركبات عمده در جدول آستانه هاي كمينه دماي ميوه براي درختا

  .است

                                                 
1 Dormancy 
2 Peel 
3 Flesh 
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درصد نشاندهنده ميزان خسارت برابر با  90و  10ريسك : براي انگور (Tc)دماي آستانه كمينه :8- 4جدول 

دقيقه  در دماهاي ذكر شده در مراحل  30هاي گياه  به مدت  درصد در اثر قرار گرفتن اندام 90يا  10

  .فنولوژيكي مربوطه مي باشند

  براي انگور (Tc)دماي آستانه كمينه

  

  

  

  )1(انگور

  ؟  ؟    

    -1/1    شروع رشد

  -6/20  -    انگور چوبي

  -2/22  -3/23  هيبريد فرانسوي  

    -8/27  آمريكايي  

  درصد 10ريسك   درصد 90ريسك       

  

  

  )2()رقم كنكورد(انگور

  -6/10  -4/19    شروع تورم جوانه

  -1/6  -2/12    اواخرتورم جوانه

  -9/3  -9/8    باز شدن جوانه

  -8/2  -1/6    ظهور اولين برگ

  -2/2  -6/5    ظهور دومين برگ

  -2/2  -3/3    ظهور سومين برگ

  -2/2  -8/2    ظهور چهارمين برگ

)1(;Krewer,1988: انجام شده است ريسك  گزارش دماي كمينه بدون لحاظ نمودن درصد.  

)2:(www.msue.edu/vanburen/crtmptxt.htm  

  

بعد از يك روز گرم به سرعت كاهش پيدا مي كند، دماي ميوه  (Ta)موقعي كه دماي هوا

اختالف دماي هوا و . با تاخير اندكي به تبع  افت دماي هوا كاهش مي يابد (Tcf)مركبات 

به منظور محافظت . براي ميوه هاي بزرگتر بيشتر مي باشد (Tcf-Ta)دماي ميوه مركبات 

ميوه هاي كوچك از خسارت يخ بندان در موقع افت سريع دماي هوا بعد از غروب آفتاب، 

). 10-4جدول (بايستي كار كنند  Tcو  Taماشين هاي باد و بخاري هاي تا زمان برابر شدن 

ت سريع دماي هوا در طي عصر، براي محافظت از ميوه هاي بزرگتر در شب هاي با اف

باشد  Tcاندكي پايينتر از  Taبايستي ماشين هاي باد يا بخاري هاي باغي تا زماني كه 

در طي يخ بندانهاي انتقالي متوسط يا در طي شب هاي ). Ta=Tc-0.5مثال ( روشن بمانند 

هاي باد يا  نزديك مي شود و لذا ماشين Tdبه  Tcfبا رطوبت باالتر و افت ماليم دماي هوا 

  ).10- 4جدول (برابر شود كار كنند  Tcتقريبا با  Tdبخاري هاي باغي بايستي تا زماني كه 
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درصد نشان  90و  10ريسك : دماي آستانه كمينه براي تعدادي از درختان با ميوه كوچك :9- 4جدول 

دقيقه  در  30به مدت هاي گياه   درصد در اثر قرار گرفتن اندام 90يا  10دهنده ميزان خسارت برابر با 

  .دماهاي ذكر شده در مراحل فنولوژيكي مربوطه مي باشند

      مرحله فنولوژيكي  نام محصول 

  

  )1(شاه توت

  ؟  ؟  

  -73    جوانه گل نهفته

  -2/2    جوانه گل باز

  

  )1(شاه توت

  ؟  ؟  

  -9/28  -2/27  جوانه گل نهفته

    -2/2  جوانه گل باز

  

  

  )2(زغال اخته

  درصد 90ريسك     

  -1/6    جوانه گل متورم

  -9/3    هاي مشخص ظهور گل

  -2/2    ها، جام گل توسعه يافته و بسته تفكيك گل

  -6/0    ها باز شدن كامل گل

  

  

  )3(كيوي

    ?  

  -18    جوانه گل نهفته

  -3    سبز شدن سر جوانه

  -2    ظاهر شدن رگبرگ ها

  -5/1    ها توسعه برگ

  -1    هاي مشخص ظهور گل

  

  

  )2(توت فرنگي

  درصد 90ريسك     

  -6/5    جوانه متراكم

  -2/2    حوانه متراكم با گلبرگ سفيد

  -6/0    گلدهي كامل

  -2/2    ميوه نارس

)1(; Krewer, 1988: گزارش دماي كمينه بدون لحاظ نمودن درصد ريسك  انجام شده است.  

)2 :(Powel and Himelric, 2000  

)3(:Vaysse and Jurdain, 1992  
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  يخ زدگي در آغازبراي ميوه، جوانه و شكوفه مركبات  (Tc)آستانه كمينه يدما:10-4جدول

  )درجه سلسيوس(دماي آستانه   جنس مركبات

  -4/1تا  -9/1  پرتقال سبز

  -7/1تا  -2/2  ماندارين پرتقال نيمه رسيده، گريپ فروت و پرتقال 

  -2/2تا  -8/2  پرتقال رسيده ، گريپ فروت و پرتقال ماندارين

Button Lemones 4/1-  8/0تا-  

Tree ripe Lemones 4/1-  8/0تا-  

  -4/1تا  -9/1 )ميلي متر 12قطر بيشتر از (ليموي سبز

  -8/2  جوانه ها و شكوفه هاي ليمو

                             Puffer and Turrell, 1967:منبع

  

ها و ميوه هاي درخت به دليل بارندگي، مه و يا شبنم خيس شده  در صورتيكه برگ

 برسد، ماشين Tcدر طي شب به كمتر از  (Tw)باشد و انتظار برود كه دماي دماسنج تر 

و قبل از اينكه هاي باد و بخاري هاي باغي بايستي در اولين فرصت ممكن در عصر هنگام 

تا سطح ميوه خشك خشك شود در روشن شوند برسد  Tcدماي ميوه خيس به كمتر از 

در شرايط جوي كه . غير اين صورت احتمال بروز خسارت بر روي پوست ميوه وجود دارد

مي  Tcبيشتر از ميزان آن برسد كه  (Td)انتظار مي رود دماي هوا به دماي نقطه شبنم 

هاي باد و  باشد، روشن كردن ماشين Tcباشد و دماي كمينه پيش بيني شده كمتر از 

و فراهم شدن زمينه الزم براي وقوع يخ بندان و  Tdبه  Taبخاري هاي باغي قبل از افت 

 .دشومي  توصيهتراكم بخار آب و ايجاد شبنم بر روي ميوه 

هاي بعد از وقوع باران سبك يا برف يا در صورت وقوع يخ بندان و شبنم بر  در طي شب

ست ميوه وجود دارد حتي زماني كه دماي هوا روي ميوه، امكان ايجاد خسارت بر روي پو

علت اين امر افت دماي . در پناهگاه هواشناسي باالتر از دماي آستانه بحراني ميوه باشد

قسمت مرطوب و خيس ميوه به دماي دماسنج تر مي باشد كه ناشي از مصرف شدن 

جاد لكه هاي اين رويداد عامل اي. استگرماي محسوس براي انجام تبخير آب از سطح ميوه 

موضوع ايجاد . ها مي باشد پوستي ناشي از يخ بندان بر روي سطح ميوه در برخي از سال

لكه ها بر روي ميوه هاي درختان خزان كننده به دليل يخ بندان پاييزه نيز گزارش شده 

دماي تر هميشه بين دماي هوا و دماي نقطه شبنم مي باشد و زماني كه دماي نقظه . است

در صورتي كه بعد از خيس شدن ميوه . ن باشد دماي تر نيز پايينتر خواهد بودشبنم پايي
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در اين . يخ بندان شبانه اتفاق افتد، اقدامات حفاظتي بايستي هر چه سريعتر آغاز شود

شرايط، هدف كمك به تبخير آب از روي ميوه سيب قبل از رسيدن دماي تر به صفر درجه 

 هاي باد و بخاري هاي باغي قبل از تاريك شدن هوا ناستفاده از ماشي. مي باشد سلسيوس

هاي باد بعد از  ولي استفاده از ماشين. به تبخير آب از روي ميوه ها كمك مي نمايد

تر به كمتر از دماي بحراني ميوه در شرايطي كه ميوه خيس باشد مي تواند  ايرسيدن دم

دماي هواي متناظر با  11- 4جدول . باعث آسيب به پوست ميوه يا بدتر شدن آن شود

را در محدوده مختلف دمايي نقطه شبنم و بر حسب  سلسيوسدماي تر برابر با صفر درجه 

  .ارتفاع نشان مي دهد

  

براي محدوده  (Tw=0°C)سلسيوسواي متناظر با دماي تر معادل صفردرجه دماي ه: 11-4جدول 

  از سطح دريا مختلف دماي نقطه شبنم و ارتفاع

    )متر(ارتفاع از سطح دريا

  دماي نقطه شبنم  1500  1000  500  صفر

  )لسيوسدرجه س(

0  0  0  0  0  

2/1  3/1  4/1  5/1  2-  

3/2  5/2  6/2  8/2  4-  

3/3  5/3  7/3  9/3  6 -  

1/4  4/4  6/4  9/4  8-  

8/4  1/5  4/5  8/5  10-  

4/5  8/5  1/6  5/6  12-  

6  3/6  7/6  1/7  14-  

4/6  8/6  2/7  7/7  16 -  

8/6  2/7  7/7  1/8  18-  
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  فصل پنجم
  يدباني و پيش بيني يخ بنداند

  

  ارزش پيش بيني يخ بندان

ارزيابي ارزش پيش بيني يخ بندان مستلزم تحليل هاي پيچيده تصميم گيري مي باشد 

پـيش  . اقتصادي مورد استفاده قرار مي گيردكه در اين رابطه احتماالت شرطي و موضوعات 

بيني هاي دقيق يخ بندان مي تواند براي كاهش خسارت يخ بندان مورد استفاده قرار گيـرد  

چرا كه از اين طريق فرصت الزم براي باغداران جهت آمادگي براي رويـدادهاي يـخ بنـدان    

فعلي مـورد اسـتفاده   هاي  اين فصل ارزش پيش بيني هاي يخ بندان، مدل. فراهم مي شود

براي پيش بيني يخ بندان و يك مدل ساده را براي پيش بينـي دمـاي كمينـه در طـي يـخ      

  .بندان تابشي در سطح مزرعه معرفي و مورد بررسي قرار مي دهد

در زمينه هاي متعددي مورد استفاده قرار مي گيرد، ولـي   1با وجود اينكه تحليل تصميم

  . ن محدود مي باشدكاربرد آن در پيش بيني يخ بندا

  همچنين توسط و  (Banquet, Halter and Conklin ,1976)در مقاالت ارائه شده توسط 

(Katz, Murphy and Winkler, 1982)    استفاده از تحليل تصميم براي ارزيابي مقـرون بـه

  . استقرار گرفته بحث مورد صرفه بودن پيش بيني هاي يخ بندان 

                                                 
1 decision analysis 



                                                                                           محافظت از يخ بندان در كشاورزي 122

 

 
 

Katz,Murphy and Winkler, 1982) ( ،      ارزش پـيش بينـي هـاي يـخ بنـدان در دره

Yakima خاطر توليد  اين دره به. در كل ايالت واشنگتن آمريكا را مورد بررسي قرار داده اند

اين دره همچنين داراي مشكل يخ بندان . و هلو  معروف مي باشدسيب و تا حدودي گالبي 

نيـز مـي    درختان ميوهاين  3چكو ميوه كو 2، گلدهي 1مكرر در طي مراحل باز شدن غنچه

در قالب يـك مـدل اسـتفاده كردنـد كـه       4نويسندگان از روش تصميم گيري ماركوف. باشد

مشكل موجود را به صورت ساختاري در سه بخش اقدامات ممكن، رويدادهاي يـخ بنـدان و   

   .نمايندتبعات آنها مشخص 

و ميـوه   5شـكوفه  حساسيت درختان نسبت به يخ زدگي در طي مراحل باز شدن غنچه،

كه افت محصول را نسـبت بـه دمـاي كمينـه      6 كوچك، تغيير مي نمايد لذا توابع مورد نياز

براي هر دوره نموي درخت كه در آن رابطه بين خسـارت و دمـا معلـوم     ،مرتبط مي نمايند

پـيش بينـي يـخ بنـدان از طريـق محاسـبه        اسـتفاده از سپس . شده است، استخراج گرديد

انحراف معيار شرطي در پيش بيني دماي كمينه با استفاده از داده هاي اقليمي، پيش بيني 

فصلي از سازمان هواشناسي آمريكا و يك پيش بيني كامـل كـه در آن پـيش بينـي دمـاي      

حـراف  اندر مطالعـه پـيش گفتـه    . كمينه همواره درست اسـت، مـورد ارزيـابي قـرار گرفـت     

در بر اساس سطح پيش فرضي از ميـزان دقـت    پيش بيني مي باشد چرا كه "شرطي"معيار

  . نظر گرفته مي شود

(Katz, Murphy and Winkler, 1982)  برآورد كردنـد   فقط بر اساس اطالعات اقليمي

گـراد مـي    درجه سـانتي  6/3 ،پيش بيني دماي كمينهبراي كه مقدار انحراف معيار شرطي 

، انحراف معيار شرطي پيش 1960-1970در دوره آماري  ياساس مهارت پيش بينبر . باشد

بنابراين مهارت پيش بينـي سـازمان هواشناسـي    . گراد بود درجه سانتي 1/2بيني در حدود 

اطالعـات اقليمـي نسـبت بـه      ا ازاستفاده صـرف  در مقايسه باآمريكا انحراف معيار شرطي را 

هـاي نسـبي    ارزش. درصـد افـزايش داده اسـت    48 ، استفاده از يك مدل پيش بيني كامل

بر حسب درصد بيان مي شـود كـه   ) ارزش اقتصادي پيش بيني تقسيم بر كل ارزش توليد(

ارزش اقتصادي پـيش بينـي، ارزش خـالص مـازاد بـر      . نشان داده شده است 1-5در جدول 

                                                 
1 bud break 
2 flowering 
3 small- fruit    
4 Markov 
5 bloom 
6 Logistic Function 
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هـد كـه   ايـن جـدول نشـان مـي د    . از تهيه و صدور پيش بيني مي باشد ناشيارزش توليد 

افزايش مهارت پيش بيني فعلي به سمت يك پيش بيني كامل، باعث افزايش ارزش نسـبي  

بنابراين بـه  . درصد براي درختان سيب، گالبي و هلو مي شود 23درصد و  15درصد،  18تا 

استثناء هلو، منافع اقتصادي حاصله از بهبود بيشتر مهارت پيش بينـي از بهبودهـاي قبلـي    

  .اشدمشابه كوچكتر مي ب

  

  پيش بيني دماي كمينه

زماني كه دما به مقدار بحراني كاهش مي يابد براي تعيين زمان آغـاز   ،انجام پيش بيني

زمان آغـاز و خاتمـه محافظـت بـراي     . محافظت با استفاده از روش هاي فعال مهم مي باشد

جلوگيري از تلفات ناشي از تاخير در آغاز محافظت از يخ بندان و صـرفه جـويي در مصـرف    

. مختلف محافظـت داراي اهميـت مـي باشـد     انرژي از طريق كاهش زمان اجراي روش هاي

هاي همديدي يا ميان مقياس فراتر از حيطه  توضيح پيش بيني دماي كمينه از طريق مدل

اين كتاب مي باشد ولي راهنمايي در خصوص نحوه پيش بيني دمـاي كمينـه در طـي يـخ     

  .بندان تابشي با استفاده از داده هاي محلي در اين كتاب ارايه شده است

  

 Redبـراي درخـت سـيب رقـم     ) دالر بـر هكتـار  ( و ارزش كلـي توليـد  ) درصد توليـد كلـي  (مزيت نسبي  :1-5 جدول

Delicious   گالبـي رقـم ،Bartlett    و هلـو رقـمElberta  در درهYakima   تن آمريكـا بـا اسـتفاده از    گايالـت واشـن

  اطالعات اقليمي، پيش بيني هاي سازمان هواشناسي ملي و پيش بيني كامل

  انواع هلو  انواع گالبي  انواع سيب  بينيپيش 

  45  42  52  عالي

  22  27  34  معمولي

  0  0  0  اقليم شناختي

درجـه   6/3انحراف معيارهـاي شـرطي در محـدوده دمـاي كمينـه واقعـي برابـر بـا         : توضيح جدول

براي روش پيش بيني هاي فعلـي و صـفر درجـه     سلسيوسدرجه 1/2براي روش اقليمي،  سلسيوس

  ).Katz, Murphy and Winkler ,1982به نقل از(  براي پيش بيني كامل سلسيوس

  

بـا اسـتفاده از   ) محلـي (به طور كلي امكان توسعه يك مدل پيش بيني خرد مقياس دما 

 ,.Kalma et al)اين موضـوع بـه صـورت كامـل توسـط      . محاسبات بيالن انرژي وجود دارد

نتيجه گيري اصلي آنها اين بود كه امكان پيش بيني . مورد بررسي قرار گرفته است  (1992
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موفقيت آميز دماي هوا از روي بيالن انرژي سطح زمين وجود ندارد حتي اگـر تفـاوت بـين    

آنها اين ضعف را در مشكالتي به . دماي سطح زمين و دماي هوا با دقت مشخص شده باشد

  .شرح زير توصيف مي نمايند

  دازه گيري شار گرماي محسوس تالطم درشرايط شبهاي با يخ بندان تابشيان �

 محاسبه فرارفت �

 تغييرات مكاني قابليت تابش سطح زمين �

 Kalma et)،عالوه بر استفاده از بيالن انرژي براي مطالعه نرخ سرد شـدن سـطح زمـين   

al.,1992)  عـين حـال آنهـا    در . استفاده از نرخ سرد شدن ستوني از هوا را پيشنهاد نمودنـد

متوجه شدند كه هر دو شار گرمايي محسوس تابشـي و تالطمـي بـه نيمـرخ عمـودي بـاد،       

رطوبت و دما بستگي دارند كه به دليل وجود مشكالت در اندازه گيـري باعـث غيـر عملـي     

  .شدن فرآيند مي گردد

Kalma et al.,1992)  (هاي يـك بعـدي پـيش بينـي دمـاي ارايـه شـده توسـط          مدل

(Shutherland, 1980)  و(Cellier, 1982,1993) ــد ــرار داده ان مــدل  . را مــورد بررســي ق

Shutherland       از يك معادله بيالن انرژي سطحي با فرض اينكـه نقـش گرمـاي نهـان قابـل

اغماض باشد و نيز يك مدل شار گرماي خاك و يـك مـدل شـار گرمـاي نهـان بـراي اليـه        

 ورودي شامل درجه حرارت در ارتفاع صـفر، متغير هاي . متري پايين جو استفاده مي كند9

متري و  10متري، سرعت باد در ارتفاع  5/0و  1/0متري، دماي خاك در عمق  9و  3، 5/1

درجـه   3درصـد حـاالت    90 دقت اين مدل در پيش بينـي دمـا در  . تابش خالص مي باشد

نهايـت   اين مدل  در .گزارش شده است سلسيوسدرجه  2درصد مواقع  82و در  سلسيوس

براي بهبود وضعيت پيش بيني دما در سراسر ايالت فلوريداي آمريكا بـا يـك مـدل آمـاري     

  .تركيب گرديد

 8در  را تغييرات دمـايي   (Cellier1982,1993)مدل پيش بيني دماي ارايه شده توسط 

متغيـر  . متري جو و عمق يك متري خاك محاسـبه مـي نمايـد    100اليه بين ارتفاع حدود 

متـري در   3امل ميانگين دماي خاك و سرعت بـاد و دمـاي هـوا در ارتفـاع     هاي ورودي ش

هنگامي كه تابش خالص منفي مي شود؛ بيشترين مقدار تابش خالص منفي مـورد انتظـار و   

. دماي نقطه شبنم زماني كه تابش خالص در منفي ترين حالت خـود قـرار دارد، مـي باشـد    

نرژي سطح در طي شب گزارش شـده اسـت ولـي    توانايي مدل در برآورد واقع بينانه بيالن ا



                                                                                                    125 ديدباني و پيش بيني يخ بندان: فصل پنجم                                                                                        

 
 Kalma)براي برآورد ضرايب انتقال گرماي خاك و مبادله جوي نياز به اصالحات مي باشـد 

et al., 1992).  

به منظور پيش بيني تغييرات دما در طي شب هـاي يـخ بنـدان اسـتفاده از يـك مـدل        

و كارآمد بيالن انرژي ترجيح داده مي شود ولي در حال حاظر يك مـدل كـاربردي    1جبري

هـاي تجربـي بـراي     برخي از مـدل . وجود ندارد قابل دسترسجهاني با متغيير هاي ورودي 

و برخي   (Bagdonas, Georg and Gerber, 1978)پيش بيني دماي كمينه معرفي شده اند

براي مثال معادله ارايه شده توسط . ارايه مي نمايند نيز پيش بيني هاي دقيق قابل توجيهي

(Young, 1920)  به طور وسيعي توسط اداره ملي هواشناسي آمريكا(NWS)   مورد اسـتفاده

ولـي  . قرار گرفته است كه با پيش بيني هاي رضايت بخشي در غرب آمريكا همراه بود است

شـرايط محلـي بـه منظـور در نظـر      اين معادله مستقيما بكار گرفته نشد بلكه با توجـه بـه    

هاي مشخصي بوده  اين اصالحات ويژه مكان. گرفتن زمان سال و شرايط محلي كاليبره شد

 در مورد انجام تغييرات مشابه به منظـور اصـالح فرمـول   . و به طور گسترده منتشر نشده اند

يـار نمـي   هاي مورداستفاده براي پيش بيني دماي حداقل در ساير كشورها اطالعاتي در اخت

  .(Bagdonas, Georg and Gerber, 1978)باشد

در نظر گرفتن زمان سال و شرايط محلي، بايستي باعث بهبود پيش بيني دمـاي   "ظاهرا

توصيه كردند كه يـك    (Bagdonas, Georg and Gerber, 1978)درحقيقت . حداقل بشود

مدل پيش بيني كه از عوامل محلـي وضـعيت هـوا و داده هـاي اقليمـي وابسـته بـه مكـان         

عالوه بـر  . مشخص استفاده مي كند، احتمال دارد كه بهترين نتايج پيش بيني را ارايه نمايد

پيش بيني دماي حداقل، پيش بيني روند كاهش دما نيز در طول شب يخ بندان مفيد مـي  

براي توسعه مدل روند دماي يـخ بنـدان در    (Alllen, 1957)ك مدل مبتني بر مقاله ي. باشد

يـك مـدل پيچيـده تـر ديگـر توسـط       . (FTrend.xls)اين كتاب بكـار گرفتـه شـده اسـت     

(Krasovitski, Kimmel, and Amir, 1996) ارايه شده است.  

  

  

  

  

                                                 
1 Deterministic 
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  كاليبره كردن پيش بيني ميان مقياس به خرد مقياس

دهه، اداره هواشناسي ملي آمريكا پيش بيني هاي يخ بندان درختان ميـوه  براي چندين 

را براي باغداران در مناطق مختلف آمريكا در مورد محصوالت با ارزش حساس به يخ بنـدان  

به دليل باال بودن تجربه پيش بين هاي اداره هواشناسي ملـي آمريكـا و در   . فراهم مي نمود

يشتر، امكان انجام پيش بيني هاي دقيقتر توسط آنها نسـبت  اختيار داشتن امكانات بهتر و ب

، 1980ولي در اواخر دهـه  . به يك باغدار در يك يا دو روز قبل از وقوع يخ بندان وجود دارد

اين خدمات از وظايف اداره هواشناسي حذف شد و باغداران مجبور به استفاده از پيش بـين  

توانايي خود در پيش بيني دماي حـداقل بـراي   ها و ارتقاء  هاي خصوصي و نيز بهبود روش

  .محصوالت خود شدند

در شرايطي كه سيستم پـيش بينـي يـخ بنـدان درختـان ميـوه در حـال فعاليـت بـود،          

اداره هواشناسي پيش بيني يخ بندان را براي ايستگاه ها كليدي موجود در يـك   كارشناسان

را براي پيش بيني دمـاي كمينـه در   منطقه انجام مي دادند و باغداران عوامل اصالحي الزم 

به طور كلي عوامل اصالحي شامل اضافه كردن يا كم كردن . باغ خودشان اعمال مي نمودند

براي مثال يـك باغـدار   . يك تصحيح به پيش بيني انجام شده براي يك ايستگاه كليدي بود

ر يـك  از پيش بيني انجام شده براي يك محصول موجـود د  سلسيوسدرجه  5/0مي تواند 

در بعضي حاالت، باغداران از صفحه گسـترده هـا يـا سـاير     . كم نمايد) قعر دره(نقطه پست 

برنامه هاي آماري كاربردي براي تعيين روابط همبستگي با دماهاي كمينه ايسـتگاه مرجـع   

 مـي  به عنوان متغيير مستقل و دماي حداقل در باغ خود به عنوان متغيير وابسـته اسـتفاده  

  . ودندنم

يـخ بنـدان درختـان ميـوه متوقـف گرديـد،        و هشـدار  از اينكه سيستم پيش بينـي بعد 

باغداران عمده و كساني كه داراي مشكالت جـدي در مـورد خسـارت يـخ بنـدان بودنـد، از       

هاي خصوصي فعال در زمينه پيش بيني يخ بندان بـراي انجـام پـيش بينـي هـاي       شركت

برخي مـواد گروهـي از كشـاورزان بـا     در . نمودند درخواست كمكدماي كمينه باغات خود 

پيش بينـي دمـاي كمينـه     انجامخصوصي براي  را به طور مشاركت همديگر يك پيش بين

در ايـن حالـت عوامـل    . براي ايستگاه هاي مرجع اداره هواشناسي آمريكا اسـتخدام نمودنـد  

تفاده اصالحي مورد استفاده توسط آنها به منظور پيش بيني دماي كمينه در باغات قابل اسـ 

اگرچه استفاده از عوامل اصالحي و ايستگاه هاي مرجع براي انجام پيش بيني هاي يـخ  . بود

برنامه ريزي و مديريت تنها براي  مـدت دو يـا سـه روز     دربندان براي مكان هاي مشخص 
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آينده مفيد بود  ولي استفاده مستقيم از داده هاي جمع آوري شده در بـاغ و يـا اطـراف آن    

چگـونگي  . بـود  معتبـر پيش بيني بهتر دما در طي يك شـب يـخ بنـدان معـين     براي انجام 

  .توسعه پيش بيني محلي در بخش بعد ارايه شده است

  

  مدل ساده پيش بيني دماي كمينه

كه براي شرايط محلي بـه راحتـي    (FFST.xls)يك مدل ساده و تجربي پيش بيني دما 

ايـن مـدل كـه بـر اسـاس روش      . قابل كاليبره شدن هست در اين كتاب ارايـه شـده اسـت   

(Allen, 1957)    تهيه شده است، داده هاي اقليمي دماي هوا و دماي نقطـه شـبنم را در دو

هاي يخ بندان با آسمان  ساعت بعد از غروب آفتاب و دماي كمينه ثبت شده را در طي شب

صاف و بدون باد به منظور توسعه ضرايب رگرسيون مورد نياز براي پيش بيني دقيق دمـاي  

دو ساعت بعـد از غـروب   . كمينه هوا در طي دوره خاصي از سال مورد استفاده قرار مي دهد

اين زمان متناظر با زمـاني اسـت كـه    . محسوب مي شودبراي مدل  (t0)آفتاب زمان آغازين 

بـا فـرض آسـمان كـامال     ). 1-5شـكل  ( ن مقدار خود رسيده استتابش خالص به منفي تري

تا زمـان طلـوع    t0صاف يا وجود پوشش ابري و مه اندك در طي شب، تابش خالص از زمان 

در صورت وجود پوشش ابر و مـه بـه ميـزان    . خورشيد در روز بعد اندكي تغيير خواهد نمود

مقدار مشاهده شده و واقعـي پـيش    متوسط و سرعت باد متغير، مدل دماي هوا را پايينتر از

در صورت وجود جريان هواي سرد يا عبور جبهـه سـرد از روي منطقـه،    . بيني خواهد نمود

  .مدل دماي هوا را خيلي بيشتر از مقدار واقعي پيش بيني خواهد نمود

  

بايستي فقط از داده هاي هواشناسي مربوط به يخ بنـدان   FFST.xlsبراي اجراي برنامه 

متـر بـر    2هاي تابشي استفاده نمود و از بكارگيري يخ بندان هاي با سـرعت بـاد بيشـتر از    

مشـكل   2-5براي مثال شكل . ثانيه و بدون پوشش ابري و داراي مه بايستي خودداري شود

به شكل در روز ششم مارس شرايط با توجه . انتخاب داده هاي هواشناسي را نشان مي دهد

سپس بارنـدگي  . باراني و بادي وجود دارد كه تا نزديكي ظهر روز هفتم مارس ادامه مي يابد

شمال غربي تغيير مسـير داده و سـرعت آن    -متوقف شده ولي جهت باد از جنوبي به غربي

  . باال بوده است) شب 9( 21نيز تا ساعت 
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 20متري، تابش خالص و تغييرات آن با استفاده از داده هاي با گام زماني  2دماي هوا در ارتفاع  :1-5شكل 

در باغ گردو نزديك ) 2002مارس  1فوريه تا  28(دقيقه اندازه گيري شده در طي يك رويداد يخ بندان 

  )زمان غروب آفتاب: Tssدو ساعت بعد از غروب آفتاب؛ : T0(ايالت كاليفرنيا آمريكا 1الدوگا

  

افت ناگهاني دماي نقطه شبنم در هنگام عبور جبهه هواي سرد امـري عـادي بـه شـمار     

افت ناگهاني دماي نقطه شبنم در هنگام عبور جبهه هواي سـرد امـري عـادي بـه     . مي رود

اتفاق افتاده است و بنابراين سرعت بـاد   17:42غروب آفتاب در ساعت حدود . شمار مي رود

تـابش خـالص در ايـن    . غروب آفتاب همچنان باال بوده استبراي بيش از سه ساعت بعد از 

در عين . مكان اندازه گيري نشده است بنابراين اطالعات در مورد پوشش ابري نامعلوم است

دو . حال بعد از عبور جبهه سرد تشكيل پوشش ابري به صورت متناوب مشـاهده مـي شـود   

و صفر درجه  1/5ترتيب برابر با  ساعت بعد از غروب آفتاب دماي هوا و دماي نقطه شبنم به

افـت قابـل   . متر بر ثاينه افـت نمـوده اسـت    6/1به  6/2سلسيوس بوده  و سرعت باد نيز از 

مالحظه ديگري براي دماي هوا بعد از اين نقطه مشاهده مي شود كـه از ويژگـي هـاي يـخ     

  . بندان تابشي به شمار نمي آيد

                                                 
1 Ladoga 
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ايالت كاليفرنيا  1يكشب يخ بندان انتقالي نزديك زامورا نمونه داده هاي هواشناسي در طي: 2- 5شكل 

تاريخ ها به صورت مرسوم . دقيقه بوده است 42و  19غروب خورشيد در حدود ساعت ). 2002مارس (آمريكا

  )ماه/روز/سال(در آمريكا نوشته شده اند 

  

 مارس همراه بـا بـاد خيلـي    8و  7بر اساس اين شرايط ، وضع هوا در طي عصر روزهاي 

 9و  8طـي روزهـاي   . زياد مي باشد كه از ويژگي هاي يخ بندان تابشي به شـمار نمـي آيـد   

 9/3مارس در دو ساعت بعد از غروب آفتاب دماي هوا و دماي نقطه شبنم به ترتيب برابر با 

نزديك (درجه سلسيوس بود و سرعت باد به كمتر از ميزان خود در اوايل عصر رسيد  4/1و 

 9و  8نشانه اي از فرارفت هواي سرد وجود نداشت، لـذا داده هـاي روز   هيچ ). غروب آفتاب

الزم بـه  . براي تعيين مدل پيش بيني بودنـد  FFST.xlsمارس قابل ورود به برنامه كاربردي 

ذكر است كه مي توان از داده هاي شب هايي كه دماي كمينه هوا به زير صفر كاهش نمـي  

  .قد باد و يا باد اندك باشد، استفاده كرديابد و شب هنگام آسمان صاف بوده و فا

                                                 
1 Zamora 
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و با هدف ورود آسان داده ها  MS Excelدر محيط نرم افزار  FFST.xlsبرنامه كاربردي 

و ايجاد امكانات مناسب براي نمايش نتايج و نيز ارايه خروجي به صورت جدول تهيـه شـده   

ساعت بعد از غـروب آفتـاب و نيـز     2شب، دماي هوا و دماي نقطه شبنم در  50براي . است

فحه يك نمونه از ص. دماي كمينه در روز بعد به عنوان ورودي هاي مدل محسوب مي شوند

  . نشان داده شده است 3-5شب در شكل  10داده هاي ورودي براي 

، داده هـاي ورودي بـراي تعيـين رابطـه رگرسـيون خطـي دمـاي كمينـه         3-5در شكل 

مورد اسـتفاده   (T0) نسبت به دماي هوا در دو ساعت بعد از غروب آفتاب (Tn)مشاهده شده 

نشان داده شده  Prediction from Temperature (T′P) "" قرار گرفته اند و نتايج در ستون

در سمت . در باالي صفحه نشان داده شده است T′p =b1×T0+a1معادله خروجي براي . است

ايـن آمـاره   . نشان داده شـده اسـت   (RMSE)ميانگين مربعات خطا  چپ معادله مقدار جذر

شبيه به انحراف معيار مي باشد كه معياري از ميزان نزديك بودن مقادير پيش بيني شده و 

براي فرمول مبتني بر فقط دمـاي دو   RMSE، مقدار 3-5در شكل . مشاهده شده مي باشد

اين موضوع اين بيانگر . مي باشد سلسيوسدرجه  65/0ساعت بعد از غروب خورشيد برابر با 

مـي   سلسـيوس درجـه   56/0حدودا برابر بـا   1:1است كه يك انحراف معيار در اطراف خط 

بـا  . مـي باشـد   سلسـيوس درجه  3/1در حدود  1:1باشد و دو انحراف معيار در اطراف خط 

برابر با تغييرات انحراف معيار باشد، به ايـن معنـي اسـت كـه      RMSEفرض اينكه تغييرات 

. خواهـد بـود   سلسيوسدرجه  3/1درصد مواقع كمتر از  85در  1:1 تغييرات در اطراف خط

. محاسـبه و نمـايش داده مـي شـود     (R1= Tn- T′p)، مقدار بـاقي مانـده   T′pبعد از محاسبه 

محاسـبه شـده و مقـادير     (Td)نسبت به دماي نقطه شـبنم   R1سپس رگرسيون خطي بين 

  . نشان داده مي شود R′1)(باقي مانده پيش بيني شده 

 .باشد، پيش بيني دما با فرمول زير انجام مي شود  R′1=b2×Td+a2و  T′p=b1×T0+a1گر ا

R′1=b1×t0+b2×Td+(a1+a2)  Tp= T′p+ .    ــي ــه خروج ــاربردي، معادل ــه ك ــن برنام در اي

Tp=b1T0+b2Td+a3   است كه در آنa3=a1+a2  بـراي سـهولت در مشـاهده در     مي باشد و

كـه   RMSEهمچنين آماره . باالي جدول محاسباتي داده هاي ورودي نشان داده شده است

همديگر مقايسه مي كند در سـمت چـپ    داده هاي دمايي مشاهده شده و برآورد شده را با

براي هر دو معادله  RMSEدر اين مجموعه ويژه از داده ها، مقدار  .معادله مشاهده مي شود

بنابراين هيچ مزيت واضـحي از در نظـر گـرفتن دمـاي     . پيش بيني تقريبا يكسان مي باشند

ولـي در حالـت   . نقطه شبنم براي پيش بيني دماي كمينه با اين مجموعه داده وجود نـدارد 
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پيش بيني دماي كمينـه   بهتر شدنايده آل در نظر گرفتن دماي نقطه شبنم در مدل باعث 

  .دمي شو

دماهاي پيش بيني شده و مشاهده شده را نسبت به يكـديگر   FFST.xlsبرنامه كاربردي 

  .ترسيم مي كند) بدون شكل(  و مدل دما و نقطه شبنم) 4-5شكل (براي مدل صرفا دما 

 

 
براي پيش بيني دماي  FFST.xlsنمونه داده هاي ورودي و محاسبات براي برنامه كاربردي : 3-5شكل 

در ناحيه كاشت مركبات ناحيه ليندكاو ايالت  1998و  1990ها ازيخ بندان هاي  دسامبر  داده(كمينه 

  )كاليفرنيا آمريكا مي باشد

  

  
با استفاده از داده  3- 5مقايسه دماي پيش بيني شده و مشاهده شده بر اساس داده هاي شكل : 4- 5شكل 

  هاي دمايي از دو ساعت بعد از غروب آفتاب

  روند دما مدل ساده پيش بيني

عالوه بر پيش بيني دماي كمينه، اطالع از روند كاهش دما در طول شـب بـراي تعيـين    

اطالع از روند تغييردماي هوا در طـول  . زمان آغاز و خاتمه عمليات حفاظتي مفيد مي باشد

شب به باغداران كمك مي نمايد تا زمان آغاز عمليات حفاظت فعال را در طـي شـب پـيش    

ساعت بعد از غروب آفتـاب تـا     روند تغييرات دمايي را از دو FTrend.xls مدل. بيني نمايند
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زمان طلوع و غروب خورشيد از اطالعات طـول و  . طلوع آفتاب روز بعد پيش بيني مي نمايد

اين برنامه كـاربردي از يـك مـدل رونـد     . عرض جغرافيايي و روز سال قابل تعيين مي باشد

اين مدل از . تغيير دما در طول شب استفاده مي نمايدتجربي دما براي پيش بيني چگونگي 

 يك تابع ريشه مربعات براي پيش بيني ميزان دماي هوا از دو ساعت بعـد از غـروب آفتـاب   

در زمـان طلـوع آفتـاب    ) Tp(تا زمان رسيدن به دماي كمينه پيش بينـي شـده    )T0زمان (

، ايـن برنامـه كـاربردي تغييـرات     عالوه بر دماي هوا. در روز بعد استفاده مي كند) Tpزمان (

دماي دماسنج تر را نيز بر اساس روند تغييرات دما و دماي نقطه شبنم اوليـه محاسـبه مـي    

  .نمايد

، 3، ورود اطالعـات 2، راهنمـا 1عنوان "شامل كاربرگ هايي به نام هاي FTrend.xlsبرنامه 

  .مي باشد " 6و پيش بيني 5، دماي تر4نمودار

اطالعـاتي را در مـورد توسـعه دهنـدگان مـدل و       "راهنمـا " و "عنـوان "هـاي   كاربرگ

ورود "كـاربرگ  . هايي را در مورد چگونگي استفاده از برنامه ارايـه مـي نماينـد    دستورالعمل

براي ورود داده هاي دماي هـوا و نمـايش نتـايج محاسـبات رونـد تغييـرات دمـا         "اطالعات

براي محاسبه دماي هـواي متنـاظر بـا دمـاي هـوا و        "دماي تر" كاربرگ. استفاده مي شود

ايـن كـاربرگ همچنـين    . دماي نقطه شبنم در يك ارتفاع معين مورد استفاده قرار مي گيرد

براي كمك به تعيين دماي هوا براي متوقف كردن فعاليت سيستم آبياري باراني بعد از يك 

براي محاسبه بـرآوردي   "بينيپيش "كاربرگ . يخ بندان تابشي مورد استفاده قرار مي گيرد

از دماي كمينه در زمان طلوع آفتاب در صبح روز بعد با استفاده از داده هاي ورودي دمـاي  

هوا و دماي نقطه شبنم اندازه گيري شده در دو ساعت بعد از غروب آفتـاب بـه كـار گرفتـه     

قـرار   فصل، اين كاربرگ هـا و توابـع آنهـا مـورد بحـث     اين هاي بعدي  در قسمت. مي شود

  .گرفته است

  

  

  

                                                 
1 Title 
2 Help 
3 Input 
4 Plot 
5 Wet-bulb 
6 Forecast 
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  كاربرگ پيش بيني

ضروري مـي   FTrend.xlsهنگام طلوع آفتاب براي برنامه كاربردي  هوا پيش بيني دماي

اين پيش بيني هم مي تواند از يك سرويس پيش بيني هوا و يا از مـدل توسـعه داده   . باشد

اگر يك  سرويس پيش بيني مـورد اسـتفاده   . به دست آمده باشد FFST.xlsشده در برنامه 

اگـر  . نخواهـد بـود   FTrend.xlsدر برنامه  "پيش بيني "قرار گرفته باشد، نيازي به كاربرگه 

پيش "به دست آمده باشد، استفاده از كاربرگه  FFST.xlsپيش بيني دماي كمينه از برنامه 

  .محاسبات صورت مي گيردبراي انجام  FTrend.xlsدر برنامه  "بيني

نشان داده شده   "پيش بيني "يك نمونه از داده هاي ورودي به كاربرگه  5-5در شكل 

ــه  . اســت ــه دســت آمــده از هــر دو معادل و  T′p=b1×T0+a1در ابتــدا ضــرايب رگرســيون ب

Tp=b1T0+b2Td+a3  بـراي  ( وارد مي شوند "پيش بيني"هاي مربوطه در كاربرگ  در سلول

 ,a1= -5.872, a3=-5.783, b1=0.494عبارتنـد از   5-5مربـوط بـه شـكل     مثـال مقـادير  

b2=0.027 .(بـوده و داده هـا مـي     هر دو معادله موجود در كاربرگ پيش بيني كامال مستقل

  5-5در شـكل  . يا هر دو آنها وارد شوند تـا دمـاي كمينـه پـيش بينـي شـود       توانند در يك

در معادلـه بـااليي وارد شـده و دمـاي      T0=9.0دماي هوا در دو ساعت بعد از غروب آفتـاب  

دمـاي هـوا و نقطـه شـبنم نيـز در      . برآورد مي نمايـد  سلسيوسدرجه   Tp =-1.4كمينه را 

درجــه  Tp=-1.5و نتيجــه برابــر بــا  (T0=9.0 , Td=-5.0)معادلــه پــايين وارد مــي شــوند  

  .مي باشد سلسيوس
  

  
از برنامه كاربردي  "پيش بيني"ضرايب نمونه براي پيش بيني دماي كمينه هوا در كاربرگ : 5-5شكل

FTrend.xls  

 كاربرگ دماي تر

براي محاسبه دماي متناظر با دماي  FTrend.xlsاز برنامه كاربردي  "دماي تر"كاربرگ 

اين كاربرگ براي . تر و دماي نقطه شبنم در يك ارتفاع خاص مورد استفاده قرار مي گيرد
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كمك به تعيين زمان آغاز و خاتمه آبياري باراني به عنوان روش حفاظتي فعال در مقابل 

در شكل  "دماي تر"يك نمونه از كاربرگ . خسارت يخ بندان مورد استفاده قرار مي گيرد

  . نشان داده شده است 5-6

. در اولين سلول وارد مي شود EL= 146mدر اين مثال ارتفاع محل از سطح دريا برابر با 

 سلسيوسدرجه  Tc=-1.0اگر دماي آستانه كمينه براي محصول مورد محافظت برابر با 

الزم به يادآوري است كه دماي آستانه . خواهد بود سلسيوسدرجه  Tw=-1.0باشد آنگاه 

ت كمينه نسبت به نوع محصول، واريته، مرحله فنولوژيكي و شرايط مقاوم بودن گياه متفاو

به عنوان دماي نقطه شبنم وارد  سلسيوسدرجه  Td=-6.0مقدار  6-5در شكل . خواهد بود

بعد از مقدار ارتفاع از سطح دريا دماي تر و دماي نقطه شبنم وارد مي . جدول مي شود

در هنگام استفاده از . شوند و سپس نرم افزار دماي هواي متناظر را محاسبه مي نمايد

افظت از يخ بندان، زمان آغاز و خاتمه كار آب پاش ها هنگامي آبياري باراني براي مح

مزرعه يا باغ مورد محافظت باالتر از دماي هواي  1خواهد بود كه دماي هوا در سمت بادگير

را  2همچنين فشار جوي "دماي تر"كاربرگ .  باشد "دماي تر"نشان داده شده در كاربرگ 

فشار بخار اشباع در ، (ed)شبنم ر اشباع در نقطهنيز به عنوان تابعي از ارتفاع و فشار بخا

الزم به . محاسبه مي نمايد (es)و فشار بخار اشباع در دماي هواي مورد نظر  (ew)دماي تر

  .مي باشد edبرابر با  (e)ذكر است كه فشار بخار واقعي آب 

  

  
  FTrend.xlsنمونه محاسبات و داده هاي ورودي كاربرگ دماي تر از برنامه كاربردي  : 6-5شكل   

  

                                                 
1 Upwind 
2 Barometric Pressure 
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  برآورد روند تغييرات دماي هوا: كاربرگ ورود داده ها

در دو ساعت بعد از غروب  (T0)براي ورود داده هاي دماي هوا  "ورود داده ها"كاربرگ 

 نزديك صبح مورد استفاده قرار مي گيرددر  (Tp)آفتاب و دماي كمينه پيش بيني شده 

طول جغرافيايي، عرض جغرافيايي، ارتفاع از سطح دريا و نصف النهار زمان ). 7- 5شكل (

وارد مي شود تا طول روز، ساعت استاندارد محلي و  "ورود داده ها"محلي در كاربرگ 

يايي مثبت و عرض جغراف (N)براي نيمكره شمالي . ضرايب مرتبط با ارتفاع به دست آيند

براي طول جغرافيايي قرار . عرض جغرافيايي منفي وارد مي شود (S)براي نيمكره جنوبي

طول جغرافيايي مثبت و براي نقاط قرار گرفته در  (W)گرفته در غرب نصف النهار گرينويچ 

همچنين مقدار ارتفاع  .طول جغرافيايي منفي وارد مي شود (S)شرق نصف النهار گرينويچ

روند دمايي در طي شب با استفاده . ز سطح متوسط دريا بر حسب متر وارد مي شودباالتر ا

نمايش داده  "ورود داده ها"از يك تابع جذر ميانگين محاسبه مي شود و نتايج در كاربرگ 

. ترسيم مي شود FTrend.xlsاز برنامه كاربردي ) 8- 5شكل ( "Plot"مي شود و در نمودار 

  .در اين مثال در نظر گرفته شده است سلسيوسدرجه    Tc=1.5بابرابر  دماي آستانه كمينه

  

  
  

از برنامه كاربردي با در نظر گرفتن دماي هوا در دو ساعت بعد از  "ورود داده ها"نمونه كاربرگ : 7-5 شكل

درجه سلسيوس  Tp=-4.0درجه سلسيوس و دماي كمينه پيش بيني شده  T0=4.4غروب آفتاب زماني كه 

  .مي باشد
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  برآورد روند دماي دماسنج تر

ورود "اگر دماي نقطه شبنم در دوساعت بعد از غروب آفتاب نيز وارد كاربرگ 

شود، سپس برنامه تغييرات دماي دماسنج تر و دماي نقطه شبنم را همانند  "اطالعات

درجه   Td=-2.8با  "ورود اطالعات"نمونه كاربرگه . دماي هوا محاسبه خواهد نمود

نشان  10-5نمودار مربوطه نيز در شكل . نشان داده شده است 9- 5سلسيوس در شكل 

دماي نقطه شبنم در طي شب ثابت مانده و تغيير نخواهد كرد مگر اينكه .  داده شده است

). 10- 5شكل(دماي هوا به كمتر از دماي نقطه شبنم وارد شده در كاربرگ كاهش پيدا كند

دماي هواي كاهش يافته تا اينكه به دماي كمينه پيش بيني سپس دماي نقطه شبنم با 

  . شده برسد

  درجه Tp=-4 راي مثال زماني كه دماي هوا در هنگام طلوع آفتاب و در حالتب

از مقدار ) دماي هوا و دماي نقطه شبنم(سلسيوس به دماي نقطه شبنم مي رسد، هر دو دما

T=-2.8  اين حالت بيشتر در شب هايي . )10- 5شكل (درجه سلسيوس كاهش مي يابند

  .اتفاق مي افتد كه هوا در طي شب از رطوبت اشباع مي شود

  

  
از برنامه كاربردي  "ورود داده ها"نمودار نمونه حاصله از ورود داده ها به كاربرگ: 8-5شكل 

FTrend.xls  7-5با استفاده از داده هاي استفاده شده در شكل  

  

به منظور تعيين زمان آغاز آبياري  FTrend.xlsمنحني دماي دماسنج تر در برنامه 

، دماي دماسنج تر در 10- 5براي مثال با توجه به شكل  .باراني مورد استفاده قرار مي گيرد
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در چنين . مي رسد سلسيوسدرجه  Tc=-1.5دماي آستانه كمينه كمتر از به  23ساعت 

به   (Tw)و قبل از اينكه دماي تر  23ي بايستي قبل از ساعت شرايطي عمليات آبياري باران

با فرض اينكه داده هاي طول و عرض . برسد، شروع شود سلسيوسدرجه  Tc=-1.5كمتر از 

 جغرافيايي و تاريخ به درستي وارد جدول شده باشند، خط روند دما از دو ساعت بعد از

و  7دقيقه تا  38و  18از ساعت (  نمود غروب آفتاب تا زمان طلوع آفتاب ادامه پيدا خواهد

  ).10- 5پنج دقيقه صبح روز بعد  با توجه به شكل 

  

  آغاز عمليات آبياري باراني زمان تصميم گيري در خصوص

براي كمك به تصميم گيري  FTrend.xlsنمودار ترسيم شده موجود در برنامه كاربردي 

براي باغداراني كه . روددر خصوص استفاده يا عدم استفاده از آبياري باراني نيز به كار مي 

ب شدن خاك، كمبود آب و يا هزينه هاي باالي تامين آب را ندارند، آغاز مشكل غرقا

آستانه و يا دماي  سلسيوسعمليات آبياري باراني در هنگام رسيدن دماي تر به صفر درجه 

بهترين ) بسته به ارزش اقتصادي محصول كاشته شده و مالحظات افت محصول(كمينه 

براي باغداران و كشاورزاني كه اين مشكالت را دارند، برنامه كاربردي . زمان مي باشد

FTrend.xls   اين امكان را فراهم مي كند تا بهترين زمان آغاز عمليات آبياري باراني را براي

دف به حداقل رساندن آسيب ناشي از آبياري باراني، آب گرفتگي، صرفه جويي كشاورز با ه

  .در مصرف انرژي و جلوگيري از اتالف آب مشخص شود

  
همراه با داده هاي بيشتر شامل  FTrend.xlsاز برنامه كاربردي  "ورود اطالعات"نمونه كاربرگ : 9-5شكل

  .در دو ساعت بعد از غروب آفتاب (Td)نقطه شبنم 
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از برنامه كاربردي  "ورود داده ها"نمودار نمونه حاصله از ورود داده ها به كاربرگ: 8-5شكل 

FTrend.xls  7-5با استفاده از داده هاي استفاده شده در شكل  

  

در شرايطي كه از دستگاه هاي آبياري باراني ريزپاش در زير سطح محصول استفاده مي 

از ساير سيستم هاي آبياري باراني مي باشد براي شود، دماي آغاز عمليات كم اهميت تر 

اينكه در اين حالت بيشتر خيس شدن زمين و سطح خاك مطرح است و در بقيه سيستم 

بعد از آغاز عمليات آبياري باراني، افت . ها خيس شدن سطح گياه مورد نظر مي باشد

خير آب پاشيده شده اندكي در دماي هوا و براي مدت كوتاهي اتفاق مي افتد كه به دليل تب

در شرايط . مي باشد ولي اگر نرخ پاشش آب كافي باشد، افت دما به سرعت جبران مي شود

آبياري باراني با ريزپاش ها و زير سطح پوشش گياه، آغاز عمليات آبياري باراني در زمان 

در . رسيدن دما به صفر درجه سلسيوس بدون ريسك خيلي زياد امكان پذير مي باشد

زير سطح پوشش گياه كه شاخه هاي پاييني ) غير ريزپاش(آبياري باراني معمولي شرايط 

اگر آبياري باراني . درختان خيس نمي شوند نيز همين روش مورد استفاده قرار مي گيرد

زير سطح پوشش گياهي شاخه هاي پاييني درخت را خيس كند، بايستي آستانه ها و 

اني روي سطح پوشش گياهي مورد استفاده قرار معيارهاي استفاده شده براي آبياري بار

  .گيرد
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از برنامه كاربردي  "ورود اطالعات"نمونه نمودار حاصله از ورود داده ها به كاربرگ  :10-5شكل 

FTrend.xls  با دماي نقطه شبنم  9-5با استفاده از داده هاي شكلTd=-2.8  در دو ساعت  سلسيوسدرجه

  .بعد از غروب آفتاب

باراني روي سطح پوشش گياهي بايستي زماني شروع شود كه در زمان رسيدن آبياري 

ولي توجه به اين . در حال كار باشندكل سيستم ها   (Tc)دماي تر به آستانه دماي كمينه

شده مربوطه به آستانه كمينه همواره صحيح نمي باشند  اعالممسئله الزم است كه دماهاي 

مورد ) سلسيوسدرجه  5/0حدود (شده  اعالمبه ميزان اندكي باالتر از مقدار  Tcلذا انتخاب 

كه باغدار در نظر مي  داردانتخاب بستگي به ميزان ريسك و خطري . توصيه مي باشد

 سلسيوسبه ميزاني بيشتر از يك درجه  (Tp)اگر پيش بيني شود كه دماي كمينه. دگير

ه مي شود كه عمليات آبياري باراني در صورت خواهد بود، به طور كلي توصي Tcكمتر از 

همانطوري كه قبال توضيح  ،FTrend.xlsبر اساس برنامه كاربردي  Tcرسيدن دماي تر به 

پيش بيني  Tcبه ميزان نزديك  Tpمشكل زماني به وجود مي آيد كه . داده شد، شروع شود

 ال دارد در برخي شبپيش بيني شده باشد و احتم Tcاندكي باالتر از  Tpشود، حتي اگر 

براي مثال معادله . هاي داراي يخ بندان تابشي بسته به شرايط محلي فرمول نادرست باشد

ها نتيجه درست داشته باشد ولي ممكن است در يك  مي تواند براي سال Tpپيش بيني 

علت عمده اين شرايط در (آن شب، نتيجه نادرست داشته باشد شب به دليل شرايط خاص 

اين وضيعت براي هواشناسان متخصص ). جريان هواي سرد مي باشد نادر با ريزشارتباط 

يخ بندان ميوه ها در ايالت كاليفرنيا در آمريكا اتفاق افتاده است و چيز غير عادي به شمار 

اين موضوع . ولي در بيشتر اوقات، معادالت پيش بيني بايستي خوب كار كند. نمي رود
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هاي يخ بندان تابشي مي  دقيق در طي شب يديدباني هام رعايت انجادليل خوبي براي 

  .باشد

خواهد شد، تصميم گيري در خصوص  Tcنزديك  Tpزماني كه پيش بيني مي شود 

اگر دماي نقطه شبنم پايين  .انجام محافظت و زمان آن بستگي به دماي نقطه شبنم دارد

 Tcبه كمتر از  Twسيدن باشد، اغلب توصيه مي شود كه عمليات آبياري باراني قبل از ر

    و  Tp=-2.0نشان داده شده است كه مقادير  11- 5اين حالت در شكل . شروع شود

Td=-5.0  اگرچه مقدار . وارد كاربرگه شده است سلسيوسدرجهTp   به دليل پايين بودن

Td  فقط اندكي كمتر از مقدارTc  مي باشد، مقدارTw  قبل از نيمه شب به مقدارTc  كاهش

در نتيجه تصميم گيري در خصوص انجام عمليات باراني بايستي قبل از نيمه . پيدا مي كند

. ساعت انجام گيرد 7در اين مثال، الزم است آبياري باراني براي بيش از . شب صورت گيرد

دماي  كهدر صورتيكه عمليات آبياري باراني انجام نشود، احتمال بااليي وجود خواهد داشت 

بسته به ميزان دقت پيش بيني . افت نمايد Tcساعت به اندكي كمتر از از  2مدت هوا به 

انجام شده، ميزان مقاوم شدن گياه و ساير شرايط، احتمال دارد كه محصول مقداري آسيب 

 Tcپايين باشد يا  دما پيش بيني شده  ولي اگر مقدار. ناشي از يخ بندان را تجربه نمايد

اين . شود، خسارتي رخ نخواهد داد و يا بسيار كم خواهد بودخيلي زياد در نظر گرفته 

البته تصميم گيري در . مسئله باعث دشواري در تعيين زمان آغاز آبياري باراني خواهد شد

ب اغدار و نيز مشكالت مربوط به غرقااين خصوص به ميزان ريسك قابل پذيرش توسط ب

ولي اگر سيستم آبياري باراني . داردآب و يا ميزان هزينه الزم بستگي  شدن خاك، كمبود

  . روشن نمودقبل از نيمه شب سيستم را براي اين مثال مورد استفاده قرار گيرد، بايستي 

درجه سلسيوس نشان مي   Td=Tp=-2.0نمودار روند دمايي را با شرايط  12- 5شكل 

است و ممكن است انجام عمليات محافظتي مورد نياز  Tcكمتر از  Tpدر اين حالت، . دهد

ولي به دليل باال بودن نسبي دماي نقطه شبنم، باغدار مي تواند منتظر شود تا در . باشد

در . صورت نياز در اواخر شب در خصوص انجام عمليات حفاظتي تصميم گيري نمايد

صبح نسبت به شروع  4 صورت استفاده از آبياري باراني، باغدار بايستي در ساعت حدود

ساعت  3آبياري اقدام نمايد كه در اين صورت سيستم براي مدتي برابر با اندكي بيشتر از 

در صورت استفاده درست از آبياري باراني وقوع خسارت ناشي از يخ بندان . كار خواهد كرد

، بعيد به نظر مي 12- 5به واسطه يك يخ بندان متوسط  پيش بيني شده بر اساس شكل 

اگر آبياري باراني مورد استفاده قرار نگيرد، اظهار نظر در خصوص وقوع آسيب يا . رسد
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جواب اين سوال به پيش بيني دما و ساير عوامل فيزيكي و . ميزان آن سخت خواهد بود

همچنين براي برخي از محصوالت كشاورزي  كه ميوه يا چغاله را . اقتصادي بستگي دارد

ايجاد آسيب روي جوانه، گل، ميوه يا چغاله به دليل آسيب ) از قبيل سيب( مي اندازند 

براي ساير . ناشي از يخ بندان، كل توليد به ميزان زيادي تحت تاثير قرار نمي گيرد

محصوالت كه افت توليد كلي به دليل ايجاد آسيب روي جوانه، گل، چغاله و يا ميوه باشد 

تصميم بزرگ . ري را در نظر گرفتبايستي مراقب بود و ريسك كمت) مثل درخت بادام(

پاشش آب جهت تامين  ديگر مربوط به تعيين شدت يخ بندان به منظور تنظيم نرخ

اين موضوع در فصل مربوط به محافظت يخ بندان . محافظت كافي از يخ بندان مي باشد

  .بحث خواهد شد

  

  

  
و  Tp=-2.0كه دماي كمينه پيش بيني شده  9-5نمودار روند دمايي مبتني بر مثال شكل : 11-5شكل

Td=-5.0  درجه سلسيوس  

  

سيستم آبياري باراني را بعد از طلوع آفتاب زماني كه دماي تر مجددا به باالتر از دماي 

دما بعد از ميزان افزايش . توان خاموش كرد آسيب رسان بحراني افزايش پيدا كرد، مي

طلوع آفتاب به فاكتورهاي متعددي بستگي دارد و پيش بيني دقيق آن تقريبا غير ممكن 

براي تعيين زمان خاتمه عمليات آبياري باراني، اندازه گيري دماي تر يا دماي نقطه . است

در برنامه  "دماي تر"شبنم در قسمت رو به باد مناطق تحت محافظت و استفاده از كاربرگ 

براي محاسبه دماي كمينه هوا براي متوقف كردن آبياري باراني  FTrend.xlsي كاربرد
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اگر ارتفاع را در كاربرگ وارد كنيد، دماي نقطه شبنم و دماي تر با دماي . ضروري مي باشد

در صورت باال آمدن خورشيد و تابيدن نور .  (Tw=Tc)آسيب رسان بحراني برابر خواهند بود

آن بر روي محصول و نيز بيشتر شدن دماي هوا از دماي هواي محاسبه شده در كاربرگ 

به منظور محافظت كامل محصول از . ، مي توان آبياري باراني را متوقف نمود"دماي تر"

و زماني كه نور را وارد نموده  سلسيوسخسارت يخ بندان، براي دماي تر مقدار صفر درجه 

خورشيد به سطح محصول تابيد و دماي اندازه گيري شده هوا در قسمت رو به باد محصول 

شد، عمليات  "دماي تر "كشت شده باالتر از مقدار محاسبه شده دماي هوا از كاربرگ 

  .آبياري باراني را متوقف نماييد

  

  

   اندازه گيري شده دماي فعلي بر اساستصحيح انجام 

اين است كه روند تغيير دما مي تواند در  FTrend.xlsيكي ديگر از جنبه هاي برنامه 

براي مثال . طي شب يخ بندان با داده هاي دمايي ديدباني شده به هنگام و تصحيح شود

شب آسمان ابري باشد و دماي هوا در ساعت  10و  8بين ساعات  9-5اگر با توجه به شكل 

پيش بيني  9-5همانطوريكه در شكل ( باشد سلسيوسرجه شب به جاي اينكه صفر د 10

اندازه گيري شده باشد، در اين حالت دماي يك  سلسيوسبرابر با يك درجه ) شده است

شب درج مي گردد و كليه دماهاي  10مربوط به ساعت  Tupdateدر ستون  سلسيوسدرجه 

روند . بعدي نيز براي لحاظ شدن اين تصحيح به سمت باال تغيير مكان داده خواهند شد

شب تا طلوع آفتاب هر دو  10تغييرات دماي كمينه پيش بيني شده و دماي تر از ساعت 

تر دماي آسيب رسان بحراني تغيير در روند دماي تر در زماني كه دماي . افزايش يافته است

قابل مالحظه مي  ،نيمه شب را قطع مي كند 1 به ساعت 23تغيير مكان داده از ساعت 

ساعت مي  2بنابراين آغاز عمليات آبياري باراني براي محافظت از يخ بندان در حدود . باشد

در مدل  اين نشان دهنده اهميت ديدباني دما و بهنگام نمودن آن. تواند به تاخير بيافتد

  .در طي شب مي باشد  FTrend.xlsبرنامه كاربردي 



                                                                                                    143 ديدباني و پيش بيني يخ بندان: فصل پنجم                                                                                        

 

  
  

-=Tdو  Tp=-2.0كه دماي كمينه پيش بيني شده   9-5نمودار روند دمايي مبتني بر شكل  : 12-5شكل

  درجه سلسيوس  5.0

  

  

  

  

  

  

  

  

  

به همراه دماي اصالح شده  FTrend.xlsبرنامه كاربردي  "ورود اطالعات"نمونه كاربرگ : 13-5شكل

  درجه سلسيوس  Tupdate=1.0برابر با  22مربوطه به ساعت  
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و دماي  12- 5با استفاده از داده هاي شكل  FTrend.xlsنمونه نمودار رسم شده براي كاربرگ : 14-5شكل

  شب 10بهنگام شده ساعت 

  

  Trend.xlsمستندات  برنامه كاربردي 

براي انجام محاسبات روند تغيير دماي هوا از يك تابع جذر مرتبه دوم از دو ساعت بعد 

ابتدا فاكتور . استفاده مي شود) tpزمان (تا طلوع آفتاب روز بعد ) t0زمان (از غروب آفتاب 

به صورت زير  t0 (T0)و دما در زمان  (Tp)از دماي كمينه پيش بيني شده  b′كاليبراسيون 

  .محاسبه مي شود

��				                                                                       :1-5رابطه  = �����
√
  

  

در  Tiدماي . مي باشد) (h=(24-t0)+tpبراي مثال ( tpو  t0تعداد ساعات بين زمان  bكه 

  :برآورد مي شودبه صورت زير  t0برحسب ساعت بعد از  tiهر زمان 

  

�  ℃			                                                             :2-5رابطه  = �� + �′√��  

  

نيز  FTrend.xlsوارد مدل شوند، برنامه كاربردي   Tp و  T0اگر فقط داده هاي دمايي 

ولي اگر دماي نقطه شبنم در دو ساعت بعد از . تنها روند تغييرات دما را محاسبه مي نمايد

را هم  tpو  t0ي دماي تر بين زمان دنيز وارد مدل شود، برنامه كاربر (Td)غروب آفتاب 

ثابت مي شود مگر  Tdدر طي شب دماي نقطه شبنم در حالت اوليه . محاسبه مي نمايد

  .ادامه پيدا كند Tdاينكه روند تغييرات دما تا كمتر از 
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باشد، دماي نقطه شبنم برابر با دماي هوا در  Tdدر حالتي كه روند دماي هوا كمتر از 

دماي تر به عنوان تابعي از دماي هوا و نقطه شبنم متناظر و فشار . نظر گرفته مي شود

  . مي باشد قابل برآوردبر اساس ارتفاع از سطح دريا فشار جوي . جوي محاسبه مي شود

به بر حسب درجه سلسيوس  (ta)و دماي هوا  (Td)از دماي نقطه شبنم  (Tw)دماي تر

  .صورت زير قابل محاسبه مي باشد

  

��        ℃                                                :3-5رابطه  = �� − ������∆�� �  

  

به ترتيب در دماي هوا و دماي نقطه شبنم، ) كيلو پاسكال(فشار بخار اشباع  edو  esكه 

بوده و به  سلسيوسبر حسب درجه  (Ta)شيب منحني فشار بخار اشباع در دماي هوا  ∆

  .صورت زير محاسبه مي شود

  

=∆   ℃ kPa 1-                                                     :4-5رابطه  ��� 	��
!�"�#$%.$'(

  

  .تقريبا برابر با ثابت سايكرومتري مي باشد γو مقدار 

  

kPa ℃   γ 1-                                                    :5-5رابطه  = 0.00163	 -./  

  

  

  : گرماي نهان تبخير مي باشد  λفشار جوي بر حسب كيلوپاسكال و  PBكه 

  

5     				0123�4                           :6-5رابطه = 2.501 − 2.361	 × 10�$��  

  

به دست آمده   γكه   نماييد توجه. مي باشد سلسيوسدماي هوا برحسب درجه  Taكه 

  .خواهد بود 6-5و  5-5مشابه با نتايج روابط  6-3از رابطه 

  

  اخطاريه هاي هواشناسي در طي شب يخ بندان  ديدباني و

هاي يخ بندان براي تصميم گيري  در طي شباگرچه پيش بيني روند تغييرات دما 

احتمالي انجام محافظت از يخ بندان و زمان آن الزم مي باشد، ولي يك برنامه خوب 
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ملزومات اساسي شامل يك سيستم . تر باشد ديدباني دماي هوا مي تواند در اين زمينه مهم

محافظت قبل از وقوع  باغدار براي آغاز نمودن) بيدار كردن( هشدار دهنده براي آگاه نمودن

دستگاه هاي تجارتي . خسارت و شبكه اي از ايستگاه هاي دماسنجي در باغ مي باشد

قيمت اين دستگاه . هاي مختلفي قابل تهيه مي باشند هشدار دهنده يخ بندان از محل

برخي از دستگاه ها داراي سيم هاي بلندي هستند كه . بسته به امكانات موجود در آن دارد

استاندارد موجود در سطح باغ و  يها رف به دماسنج هاي موجود در داخل پناهگاهاز يك ط

از طرف ديگر به زنگ هشدار در داخل منزل وصل هستند و زنگ هشدار موجود در داخل 

برخي ديگر در موقع مناسب . ساختمان براي بيدار كردن باغدار مورداستفاده قرارمي گيرد

براي ايجاد ارتباط بين  يز عاليم مادون قرمز يا راديويبرخي هم ا. به تلفن زنگ مي زنند

 هر. يك ايستگاه دور دست و منزل شما استفاده مي كنند تا زنگ اخبار را فعال نمايند

  .چقدر دستگاه داراي امكانات پيشرفته تري باشد، هزينه ها افزايش خواهد يافت

ه مدت نيم ساعت در عموما درصد خسارت يخ بندان بر اساس قرارگيري بافت گياه ب

دماي هوا در يك  چنانچهدماي كمتر از آستانه دماي بحراني كمينه تعيين مي شود 

. متري از سطح زمين اندازه گيري شود 5/1در ارتفاع ) يا يخ بندان ميوه( پناهگاه استاندارد

(Perry, 1994)   توصيه مي كند كه دماسنج ها به لحاظ ارتفاع بايستي در پايين ترين نقطه

ه نشان كرد همچين خاطر (Perry, 1994). اي كه محافظت مطلوب مي باشد قرار گيرند

دماسنج ها بايستي در محلي نصب شوند كه در اثر استفاده از  1كه عناصر حساس است

به طور )  ال تابش و حرارت بخاري هابراي مث( هاي مختلف محافظت از يخ بندان روش

توصيه عمومي براي انتخاب محل نصب دماسنج ها در . مستقيم تحت تاثير قرار نگيرند

. و بلند در ارتفاع باالتر مي باشد 2محصوالت متراكم در ارتفاع كمتر و در محصوالت تنك

تا حد امكان منظور اين است كه دماي هوا خوانده شده در داخل پناهگاه طوري باشد كه 

  .نزديك به دماي گياه تحت محافظت بشود

در عمل، دماي برگ، جوانه، ميوه كوچك يا چغاله به احتمال زياد كمتر از دماي هوا در 

همانند هواي اليه مرزي باالي يك سطح كشت شده، . داخل پناهگاه هواشناسي مي باشد

ها، جوانه ها،  ي مثال برگبرا(  يك اليه مرزي نيز بر روي سطوح ريز مقياس وجود دارد

ها، جوانه ها،  هايي چون برگ اندام ،به دليل هدررفت تابش موج بلند). ميوه ها و چغاله ها

                                                 
1 Sensor 
2 Sparse 
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. ها و غيره به طور مشخصي سردتر از دماي هوا در يك شب يخ بندان مي باشند گل

گرماي محسوس هوا از طريق اليه مرزي به سمت سطوح سردتر انتشار پيدا مي كند ولي 

. از دست رفته را جبران نمايد مقدار آن به اندازه اي نيست كه مقدار انرژي گرمايي تابشي

هاي گياهي و هواي نزديك سطح باعث افت دما و  در نتيجه ميزان گرماي محسوس بافت

ضخامت اين اليه مرزي خرد . هاي گياهي مي گردد ايجاد شرايط وارونگي بر روي بافت

در تعيين سرعت انتقال گرماي محسوس به سطح، اثرگذار مقياس و شيب گرماي محسوس 

  . مي باشد

مقياس را مي توان با در نظر گرفتن آنچه كه درتماس سطح  اهميت اليه مرزي خرد

، تشريح )خشك 1براي مثال حمام بخار( پوست بدن شما در يك هواي داغ اتفاق مي افتد

حمام بخار خشك ايستاده باشيد و حركت نكنيد، به دليل باال  اگر شما در داخل. نمود

گرماي محسوس . بودن دماي هواي محيط از دماي پوست بدن، احساس گرما خواهيد نمود

ولي . از هواي اطراف از طريق اليه مرزي نازكي و عمدتا از طريق انتشار منتقل خواهد شد

. س گرماي بيشتري خواهيد نموداگر شروع به ورزش و نرمش نماييد، خيلي سريع احسا

هوا به پوست بدن شما وكاهش ضخامت اليه  تماس بيشترعلت اين است كه ورزش باعث 

. را بر عهده دارد) پوست بدن( ه سطح سردتربمرزي مي شود كه نقش تسهيل انتقال گرما 

هويه افزايش ت. بيالن انرژي يك برگ، جوانه، ميوه يا چغاله نيز مشابه اين حالت مي باشد

باعث كاهش ضخامت اليه مرزي و تسهيل ) مثال سرعت باالي باد(  هوا در اطراف اندام گياه

گاهي بيشتر از هوا تمايل  گياه هاي در طي يك شب يخ بندان، اندام. انتقال گرما مي شود

ياه تا حد هاي گ به سرد شدن دارند بنابراين سرعت هاي باالتر باد باعث گرم شدن اندام

اگر دماي هوا اطراف به اندازه كافي باال باشد، خسارت اندكي . داطراف مي شو دماي هواي

  . وارد خواهد شد و يا اصال خسارتي نخواهد بود

به جاي دماي آسيب  (Ta) پناهگاهداخل برخي از مشكالت از بكارگيري دماي هوا در 

ن تابش خالص، دماي گياه بسته به ميزا. در محاسبات به وجود مي آيد (Tc)بحراني  رسان

ميتواند از دماي هوا ) باد( قرار گرفتن در معرض آسمان و شرايط سطح زمين، برگ و تهويه

شاخه هاي بريده شده در  ندماي آستانه بحراني اغلب با قرار داد. كامال متفاوت باشد

در داخل اطاقك، دما به آرامي كاهش مي يابد و . سرد اندازه گيري مي شودهواي اطاقك 

دقيقه در كمتر از دماي خاصي قرار مي گيرد و سپس شاخه براي ارزيابي  30دت براي م

                                                 
1 Sauna 
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هيچ . بر جوانه ها، شكوفه ها، ميوه و چغاله مورد بررسي قرار مي گيرد هدرصد خسارت وارد

شده با آنچه كه واقعا در طي يك يخ بندان  اعالم Tcراه حل آساني براي مقايسه مقادير 

را به عنوان راهنما در  Tcدر عمل، باغدار بايستي فقط مقادير . اتفاق مي افتد وجود ندارد

نظر بگيرد و به ياد داشته باشد كه دماي شاخه هاي قرار گرفته در معرض سرما احتماال 

  .دكمتر از دماي اندازه گيري شده در داخل پناهگاه خواهد بو

هاي گياهي حساس و دماي پناهگاه به تصميم گيري  آگاهي از رابطه بين دماي بافت

براي مثال به خوبي معلوم شده است كه . در مورد محافظت از يخ بندان كمك خواهد نمود

 ,Powell and Himelrick)يخ مي زند سلسيوسدرجه  - 8/5برگ مركبات در دماي حدود 

برگ نياز به نيروي انساني زيادي داشته و در سطح وسيع ولي اندازه گيري دماي .  (2000

بنابراين تخمين دماي برگ از دماي پناهگاه مناسب و مطلوب مي . عملياتي نمي باشد

به جز مركبات، رابطه بين دماي برگ و دماي پناهگاه براي جوانه، شكوفه، ميوه . باشد

كوچك ميوه در دسترس  و محصوالت 1كوچك و چغاله كوچك بيشتر ميوه هاي هسته دار

  .(Powell and Himelrick, 2000)نمي باشد

براي . هاي گياهي تشخيص دماهاي بحراني را مشكل مي سازد فوق سرد شدن اندام

مثال مركبات غلظت نسبتا كمي از باكتري هاي هسته ساز يخ را دارند و مي تواند دليل 

در . تبيين نمايد -8/5حد  ثابت ماندن دماي كمينه بحراني براي برگ مركبات را در

تر مي باشد چرا  بسياري از درختان خزان كننده،  تعيين يك دماي بحراني مشخص مشكل

  .كه فوق سرد شدن با غلظت باكتري هاي هسته ساز يخ تغيير مي نمايد

 Powel and) . سطوح گياهان نيز بر روي آسيب يخ بندان تاثير مي گذارد وجود آب در

Himelrick, 2000)، نشان كردند كه سطوح خشك نسبت به سطوح خيس گياهان  خاطر

آنها ضمن ذكر مطالعه موردي كاليفرنيا نشان دادند كه . در دماهاي پايينتر هوا يخ مي زنند

ميوه خيس مركبات نسبت به ميوه خشك در طي رويدادهاي يخ بندان سريعتر سرد مي 

خشك مي باشد چرا كه  تبخير آب در دماي يكسان هوا، ميوه خيس سردتر از ميوه . شود

ميوه خيس مي تواند تا دماي دماسنج تر سرد شود  . باعث خروج گرماي محسوس مي شود

ميوه  2قطرات آب موجود روي پوست. كه هميشه كمتر يا مساوي دماي هوا مي باشد

مركبات در طي يك شب يخ بندان مي توانند باعث ايجاد آسيب هاي نقطه اي روي پوست 

                                                 
1 Stone Fruit 
2 Peel 



                                                                                                    149 ديدباني و پيش بيني يخ بندان: فصل پنجم                                                                                        

 
وند چرا كه پوست قرار گرفته در زير قطرات آب مي تواند تا دماي دماسنج تر سرد ميوه ش

آسيب مشابه مي تواند . هاي خشك پوست گرمتر باقي مي مانند شود در حالي كه بخش

در نتيجه . در روي پوست ميوه ساير درختان نيز در طي يك شب يخ بندان اتفاق افتد

ان توصيه نمي شود حتي اگر در طي شب از خيس كردن محصول قبل از يك شب يخ بند

  . آبياري باراني استفاده  شود
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 فصل ششم
  غير فعال هاي محافظت روش

 
. تقسيم مي شوند 2و  فعال 1هاي محافظت از يخ بندان به دو گروه غير فعال روش

 هايي است كه قبل از وقوع يخ بندان و به منظور كمك به محافظت غير فعال شامل روش

هاي محافظت غير فعال  براي مثال، روش. اجتناب از انجام محافظت فعال انجام مي شود

  :شامل موارد ذيل مي باشد

 انتخاب محل كاشت �

 مديريت جريان هواي سرد �

 انتخاب نوع محصول �

3درختان با تاج پوشش حجيم �
 

 مديريت تغذيه گياه �

 هرس مناسب �

 سرد كردن براي تاخير در گلدهي �

 شيميايي براي تاخير در گلدهياستفاده از مواد  �

 گياهان پوششي �

 خاك 1شخم اجتناب از �

                                                 
1 Passive methods 
2 Active methods 
3 Canopy trees 
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 آبياري �

 پوششي 2حذف محصوالت زراعي �

 خاكپوشانيدن  �

 كردن تنه درختان رنگ �

 محفاظت كننده تنه درختان �

 ها كنترل باكتري �

 ر با مواد شيمياييوتيمار بذ �

مورد بحث  اين فصل هاي بعدي هاي فعال در بخش مديريت مناسب هر كدام از روش

  .براي اطالع از مباحث كوتاه تر و ساده تر به فصل دوم مراجعه شود. قرار گرفته است

  

  مديريت و انتخاب محل كاشت

هاي فرارفتي همراه با باد بوده و اليه بندي دمايي عمودي اندكي در آنها  يخ بندان

هاي  بخش هاي فرارفتي، دماهاي كمينه معموال در در طي يخ بندان. مشاهده مي شود

دماهاي . اتفاق مي افتدكه باز بوده و در معرض باد هستند  فوقاني دامنه هايي مياني و

باالي شب هنگام در دامنه پشت به باد تپه ها و نقاط پست كه از معرض باد در امان 

هاي تابشي با باد كم يا شرايط بدون باد به ويژه عدم  يخ بندان. هستند مشاهده مي شود

هواي سرد در نقاط پست . همراه مي باشند) هواي سرد 4ريزش( 3وه به دشتجريان باد ك

تجمع پيدا مي كند جايي كه هوا به طور عمودي اليه اليه مي شود به طوري كه دماي هوا 

در يخ بندان هاي تابشي، دما هاي . با افزايش ارتفاع از سطح زمين افزايش پيدا مي كند

در باالترين نقاط تپه ها و نيمه فوقاني دامنه ها كه فاقد موانع سد كننده  بيشترشب هنگام 

  .جريان هوا هستند مشاهده مي شود

  

  

  

  

                                                                                                                       
1 Cultivation 
2 Cover Crop 
3 Katabatic 
4 Drainage 
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  انتخاب محل كاشت  

به دليل ريزش جريان هواي سرد به سمت نقاط پست، دماي كمينه در طي  -1

 .شب از الگوي خطوط هم ارتفاع منطقه پيروي مي كند

در مسير باد، باعث كاهش فراواني وقوع يخ بندان  پهنه هاي بزرگ آبي موجود -2

 .مي شوند

باعث ) گياهان بلند مجاور( و پوشش هاي گياهي) صخره ها( توده هاي سنگي -3

. دهندمي افزايش تابش شبانه ورودي به سطح زمين شده و دماي كمينه را افزايش 

هاي دماي  و باعث ايجاد اليهشده هواي سرد  نيز مانع جريان ولي در بعضي مناطق

هر منطقه منحصر به فرد بوده و . ندو نيز تجمع هواي سرد در مناطق پست مي شو

به صخره ها و پوشش هاي گياهي بايستي در هر  بودن نزديك مثبت و منفينقاط 

 .مد نظر قرار گيردمحل به طور جداگانه 

و در نتيجه دماي توسط خاك تابش شده  نوع خاك ميزان انرژي ذخيره شده و -4

 .نه را تحت تاثير قرار مي دهدشبا

  .توپوگرافي محلي و موانع زميني جريان هواي سرد را تحت تاثير قرار مي دهند -5

عواملي كه بايستي . محافظت از يخ بندان مي باشدمهم  انتخاب محل كاشت تنها روش 

. مد نظر قرار گيرند عبارت از جريان هواي سرد، ميزان و جهت شيب و نوع خاك مي باشند

بيشتر باغداران از وجود برخي نقاط پست كه نسبت به ساير نقاط آسيب پذيري بيشتري 

به طور كلي نقاط پست در توپوگرافي محلي داراي . نسبت به يخ بندان دارند، آگاه هستند

با اين وجود . اتفاق مي افتددر اين مناطق  دماي كمتري هستند و لذا خسارت بيشتري

ولي در  ،مشاهده مي شود تحت كشتدر يك بخش از ناحيه  برخي اوقات آسيب يخ بندان

در برخي . بخش ديگر بدون وجود تفاوت هاي واضح در توپوگرافي خسارتي رخ نمي دهد

موارد دليل اين امر به تفاوت در نوع خاك مربوط مي شود كه مي تواند ذخيره و انتقال 

اهان پوششي نيز مي تواند البته مديريت خاك و گي. گرما در خاك تحت تاثير قرار دهد

 يكي ديگر از عوامل موثر كه خيلي مورد. ميزان ذخيره و انتقال گرما را تحت تاثير قرار دهد

كه داراي ميزان بااليي از مي باشد قرار نمي گيرد نزديكي به چمن زار و ساير گياهان  توجه

ثر در ميزان باكتري هاي هسته ساز يخ فعال هستند كه مي تواند به عنوان عاملي مو

  .قرار گيرد مد نظرخسارت يخ بندان 
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 عوامل موثر بر جريان هواي سرد

موانعي كه جلو حركت هواي سرد را درسطح مزرعه مي گيرند بايستي جمع  -1

 .آوري شوند

مي تواند باعث بهبود جريان هواي سرد در ) ريزي خاك(باال بردن سطح زمين -2

محل هاي تجمع مي نمود از بين  باغ شده و نقاط پستي را كه هواي سرد در آن

 .ببرد

رديف هاي كاشت محصوالت در باغات و تاكستان ها بايستي در جهتي باشد  -3

اگرچه اين مزيت بايستي با در نظر . كه در مسير طبيعي جريان هواي سرد باشد

مشكالت احتمالي مورد  گرفتن ساير نقاط ضعف از قبيل تشديد فرسايش و ساير

 .ار گيردارزيابي و مقايسه قر

دار كه هواي سرد در آنجا تجمع مي كند و به  به حداقل رساندن مناطق شيب -4

براي مثال چمن، كلش و بقاياي محصول در . سمت محصول جريان پيدا مي كند

دار نزديك باغ مي تواند باعث سردتر شدن هوا شده و جريان هواي  نواحي شيب

  .سرد را به سمت محصول تسهيل نمايد

هاي باغداران موفق در كل جهان اين است كه همگي آنها از پتانسيل  يكي از ويژگي

وقوع خسارت يخ بندان آگاه هستند و قبل از كاشت محصوالتي كه احتمال دارد در اثر 

براي . دماهاي زير صفر خسارت ببينند محل كاشت را مورد بررسي كامل قرار مي دهند

براي مثال دماهاي سرد شب ( شدبرخي از محصوالت وجود دماهاي سرد مطلوب مي با

ولي دماهاي زير ) ها مي شود توليدي از تاكستان شيره انگورهنگام باعث افزايش كيفيت 

 پيدا كردن محل. صفر كه منجر به وقوع خسارت يخ بندان مي شوند مطلوب نمي باشند

لفات هايي كه شرايط خرد اقليمي مناسبي براي توليد محصوالت با كيفيت باال ولي بدون ت

اگر در يك محلي . ناشي از آسيب يخ بندان وجود داشته باشد، يك هنر محسوب مي شود

دماهاي زير صفر متناوب بوده و به ندرت اتفاق افتند، استفاده از يك روش محافظتي فعال 

براي اجتناب از آسيب در طي رويدادهاي يخ بندان و در عين حال برخورداري از اثرات 

در عين  .اي سرد يك استراتژي اقتصادي خوب محسوب مي شودمفيد و سودمند دماه

حال براي تعين مقرون به صرفه بودن، هزينه محافظت و آسيب احتمالي يخ بندان بايستي 

  .از توليد محصول با كيفيت داراي توازن باشد افزايش عايدات ناشيدر مقابل 
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ط جوي مساعد در جايي كاشته مي شوند كه شراي به طور كلي محصوالت كشاورزي

براي . مي باشد و آسيب بالقوه يخ بندان اغلب يك فاكتور محدود كننده محسوب مي شود

ايالت كاليفرنيا در اياالت   San Joaquinمثال مركبات به طور وسيعي در حاشيه شرقي دره 

متحده كاشته مي شود چرا كه خسارت يخ بندان به طور وسيع در اين منطقه به ندرت 

كيلومتر از  100دره داراي شيب ماليم رو به پائيني است كه حدود  ناي. افتداتفاق مي 

 30حاشيه شرقي تا وسط دره ادامه پيدا مي كند و ناحيه كاشت مركبات در قسمت 

به عنوان فصل باراني  هر سال از دسامبر تا فوريه. كيلومتري شرق اين دره قرار گرفته است

در عين حال حتي در . ثرا آسمان ابري مي باشداصلي اين منطقه محسوب مي شود و اك

وجود پوشش ابري و مه باعث . دوره هاي غير ابري نيز دره مستعد تشكيل مه مي باشد

و تلفات تابش خالص را كاهش مي افزايش تابش موج بلند ورودي به سطح زمين شده 

هش تلفات وقوع يخ بندان تابشي در زمان ابرناكي يا فصل تشكيل مه به دليل كا. دده

در  دماهاي زير صفر به ندرت و در شرايط ابرناكي. تابش خالص امري نادر به شمار مي رود

 يخ بندانفراواني وقوع ولي در اين منطقه . دمشاهده مي شوهاي انتقالي  يخ بندانزمان 

  .مي باشدهاي انتقالي به طور قابل مالحظه اي بيشتر  هاي تابشي نسبت به يخ بندان

و مه كه فراواني وقوع دماهاي زير صفر را كاهش مي دهند، هواي سرد نيز  برعالوه بر ا

يعني در (شرق ارتفاع در سمت . از منطقه زير كشت مركبات به سمت غرب دور مي شود

در مقياس منطقه اي، . نسبت به كف دره در سمت غرب باالتر است) محل كاشت مركبات

در نتيجه هيچ باغدار با . جريان پيدا مي كندجريان هواي سرد به آرامي به سمت غرب 

تجربه اي سعي نخواهد كرد درختان مركبات را در سمت غرب كاشت نمايد چرا كه در اين 

قسمت آسيب بالقوه يخ بندان به دليل جريان هواي سرد در مقياس منطقه اي به طور قابل 

  .مالحظه اي باال است

ين است كه معموال مه در بعد از ظهر ها دليل سوم براي كاشت مركبات در اين محل ا

به سطح خاك و گياهان تابيده و مقداري  داز بين مي رود بنابراين نور خورشيد مي توان

اين امكان در سمت غربي دره وجود ندارد چرا كه كوه قرار . انرژي در طول روز ذخيره شود

ظهر و عصر بر سطح  گرفته در سمت غرب مانع از تابيدن اشعه خورشيد در اواخر بعد از

در حاشيه شرقي دره، شيب زمين عموما به سمت غرب مي باشد بنابراين . زمين مي شود

دريافت انرژي در واحد سطح از خورشيد در حاشيه شرقي بهتر از حاشيه غربي دره در بعد 

  .از ظهر صورت مي گيرد
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اولين قدم براي انتخاب محل جديد كاشت محصوالت، گفتگو با ساكنين محلي براي 

باغداران محلي و . اطالع از محصوالت و واريته هاي مناسب براي كشت در منطقه مي باشد

بايستي از كاشت در نقاط . مشكل دار دارند شاخت خوبي از مناطقمشاورين ترويج اغلب 

مه هاي تشكيل شده . نجا تشكيل مي شود خودداري كردآ پست و جاهايي كه مه ابتدا در

در نقاط پست از نوع مه هاي تابشي مي باشند و همانند يخ بندان هاي تابشي مايل به 

نبايستي با مه هاي هنگام وارونگي دما  را اين مسئله. نقاط مي باشند تشكيل در سردترين

كه از سمت دريا يا اقيانوسي به كه كل سطح زمين را در برمي گيرند و يا مه هاي تبخيري 

اصوال مناطق با وارونگي دمايي ارتفاعي يا مه هاي تبخيري . خشكي مي آيند اشتباه گرفت

  .آسيب پذيري كمتري نسبت به آسيب يخ بندان دارند

قدم بعدي در تعيين يك محل خوب براي كاشت بررسي اقليمي منطقه براي تحليل 

منبع خوبي از داده . و خطر خسارت يخ بندان مي باشدويژگي هاي احتمال وقوع يخ بندان 

و در  FAO مي باشد كه از طريق وب سايت FAO CLICOMهاي اقليمي بانك اطالعاتي 

  :آدرس زير قابل دسترسي مي باشد

www.fao.org/waicent/faoinfo/agricult/agl/aglw/climwat.stm  

، انجام مي باشددر نقاطي كه فاقد داده هاي اقليمي است و يا داده هاي كمي در اختيار 

يك بررسي و ديدباني دماي كمينه از محل مورد نظر حداقل براي يك فصل يخ بندان قبل 

ت اينست كه دماي روزانه هوا از طريق بهترين حال. از وقوع خسارت ارزشمند مي باشد

كه در داخل پناهگاه هواشناسي استاندارد استيونسون قرار مي ) دمانگار(ادوات ثبات دما 

يك مزيت استفاده از پناهگاه هواشناسي استيونسون امكان ). 1- 6شكل( گيرد، ثبت شود

ري شده  توسط مقايسه داده هاي ثبت شده از اين طريق با داده هاي اقليمي اندازه گي

سازمان هاي هواشناسي ملي است كه اصوال از پناهگاه هاي هواشناسي براي محافظت از 

در صورت امكان اندازه گيري رطوبت نسبي، . ادوات اندازه گيري دما استفاده مي نمايند

  .سمت و سرعت باد نيز مفيد خواهد بود
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  پناهگاه هواشناسي استاندارد استيونسون: 1-6شكل 

  

در دهه هاي اخير سنجنده هاي الكترونيكي دما و رطوبت نسبي بيشتر مورد استفاده  

به  نسبت) 2- 6شكل (Gill  اين خصوص پناهگاه هاي تابشقرار مي گيرند و در 

به دليل ارزاني اين پناهگاه ها و آسان بودن ساخت . استيونسون اغلب ترجيج داده مي شود

اغلب براي اندازه گيري دماي شبانه در طي يخ بندان آنها، پناهگاه هاي يخ بندان ميوه 

اگرچه ارتفاع محافظ سنجنده خيلي ). 3-6شكل ( هاي تابشي مورد استفاده قرار مي گيرند

. متري از سطح خاك قرار گيرند 2تا  25/1مهم نيست ولي دما سنج ها بايستي در ارتفاع 

. بايستي ارتفاعي انتخاب شود كه توسط اداره هواشناسي محلي نيز مورد استفاده مي باشد

كار مي گيرند كه به طور برخي از هواشناسان و باغداران يك شاخص اكتينوترمال را به 

عبارت است از يك دماسنج بدون حفاظ كه بر روي يك حائل چوبي نصب شده  ساده

ارتفاع دماسنج براي  .(Durand, 1965; Perraudin, 1965;Schereiber, 1965)است

از آنجايي . سانتي متر مي باشد 50سانتي متر و براي محصوالت بلند  10محصوالت كوتاه 

د محافظ مي باشد به نظر مي رسد دماي آن نزديك به دماي شاخه يا ساقه كه دماسنج فاق

تا  10به منظور ارزيابي مناسب بودن يك محل، جمع آوري داده هاي شبانه در طول. باشد
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شب صاف و سرد مي تواند اطالعات كافي براي ارزيابي پتانسيل خسارت يخ بندان را  20

  .(Bouchet,1965) فراهم نمايد

  

  براي Gill پناهگاه هواشناسي: 2-6شكل 

  محافظت از سنجنده هاي دما و رطوبت 

  نسبي ازتابش موج كوتاه خورشيد 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  بندان پناهنگاه هواشناسي سنجش يخ: 3-6شكل 

  در نيمكره ،ميوه براي استفاده در نيمكره شمالي 

  جنوبي بايستي قسمت پشت آن رو به شمال قرار 

  بگيرد 

  

  

  

  هواي سرد ريزش

دامنه كوه رو به پائين امتداد از هواي گرم است بنابراين در  بيشترهواي سرد چگالي 

بنابراين ). 4- 6شكل ( سرازير مي شود و همانند آب در نقاط پست تجمع پيدا مي كند

بايستي از كاشت محصوالت در نواحي پست و كم ارتفاع، چاله هاي سرد اجتناب نمود مگر 

فاظت فعال و مقرون به صرفه به اندازه كافي در استراتژي مديريت بلند هاي ح اينكه روش
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اين موضوع هم از بعد منطقه اي و هم در سطح مزرعه مهم . مدت در نظر گرفته شده باشد

  .مي باشد

هاي محافظت از يخ بندان در برابر جريان هواي سرد منطقه اي  يكي از بهترين مثال

باغ در مجاورت . تو ايالت كاليفرنيا قابل مشاهده مي باشدهاي بادام جنوب ساكرامن در باغ

يك رودخانه قرار دارد و به طور كامل توسط ديواره هاي چوبي بلند و محكم احاطه شده 

به دليل قرار گرفتن در مجاورت رودخانه، محل قرار گيري باغ در نقطه ). 5-6شكل( است

موجود در اطراف  پرچين. پست و كم ارتفاع محسوب مي شود و دماهاي سرد رخ مي دهند

درختان ميوه همانند ديواره اي در مقابل هواي سرد قرار گرفته و آنها را از خسارت يخ 

در مقابل هواي سرد، ماشين هاي باد  پرچينه بر وجود اين عالو. بندان محافظت مي نمايد

  .نيز به عنوان روش محافظتي فعال در باغ مورد استفاده قرار مي گيرند

درختان، بوته ها، تپه هاي خاكي، توده هاي علوفه خشك و پرچين ها نيز بعضي مواقع 

قرار مي گيرند و براي كنترل جريان هواي سرد در اطراف نواحي كشاورزي مورد استفاده 

چيدمان درست مي تواند پتانسيل يخ بندان را براي ايجاد خسارت تحت تاثير قرارداده و 

اگر فنس ها وپرچين هاي پيوسته، ساختمان ها و جاده هاي مرتفع و غيره . كاهش دهد

تجمع ) داخل مزرعه(مانع از خروج هواي سرد از باغ شوند، هواي سرد در پشت اين موانع 

اين پديده به ويژه زماني اتفاق . خسارت يخ بندان خيلي بيشتري را ايجاد مي كندكرده و 

. مي افتد كه توپوگرافي محلي براي احداث ساختمان و يا جاده جديد تغيير داده شود

مطالعه دقيق نقشه هاي توپوگرافي اغلب از مشكالت عمده ناشي از آسيب يخ بندان 

بمب هاي دود و يا ساير مواد دودزا براي مطالعه و  همچنين استفاده از. جلوگيري مي كند

اين . تعيين مسير  شيب و تعيين مسير جريان هواي سرد در طي شب مفيد مي باشد

  .مطالعات بايستي در شب هاي يخ بندان تابشي و نه الزاما دماي زير صفر انجام شوند
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هواي سرد در جهت شيب حركت  (هواي سرد همانند آب به نقاط پست جريان پيدا مي كند: 4-6شكل

كرده و در نقاط پست تجمع پيدا مي كند كه محتمل ترين نقاط براي خسارت يخ بندان محسوب مي 

  )شوند

  

  
فنس محكم و بدون منفذ در اطراف باغ براي ايجاد مانع در (ايجاد مانع در مقابل هواي سرد : 5-6شكل     

  )برابر جريان هواي سرد ايجاد مي شود

  

از مشخص شدن الگوي مسير جريان هواي سرد، نحوه مناسب قرار دادن موانع بعد 

  .انجام دهد را منحرف كننده جريان هواي سرد مي تواند به ميزان زيادي محافظت از باغ

مسير جريان هواي سرد در جلوگيري از خسارت يخ  انحرافنمونه هايي از موثر بودن 

يك مثال خوب مربوط به يك توليد كننده گل هاي زينتي با ارزش مي . بندان وجود دارد

در سمت ). 6-6شكل ( محل باغ در يك دره در حاشيه يك رودخانه قرار گرفته بود. باشد

در سمت باغ رودخانه . مقابل باغ و در سوي ديگر رودخانه ديواره دره شيب تندي داشت

در جهت رو به . دار بود زمين نسبتا مسطح بود ولي ديواره دره در آنسوي رودخانه شيب
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ره كامال احاطه مي ، دره باريك مي شد تا آنجايي كه رودخانه توسط د

هاي يخ بندان  در شب. ، دره به محوطه باز و نسبتا مسطحي مي رسيد

در . بشي، هواي سرد متراكم در ناحيه مسطح بعد از قسمت باريك دره جمع مي شد

هنگامي كه باد غالب به آرامي در مسير سربااليي مي وزيد، هواي سرد در قسمت بااليي 

دره مي ماند ولي با متوقف شدن وزش باد هواي سرد از معبر باريك دره به سمت باغ 

  
  )هواي سرد در امتداد شيب دره رودخانه به سمت باغ جريان پيدا مي كند

 پرچينبعد از مطالعه نقشه هاي توپوگرافي ناحيه، در خصوص احداث ديواره خاكي يا 

خانه كه مسير جريان هواي سرد است و انحراف مسير در 

بعد از ايجاد مانع انحرافي، باغدار قادر بود تا 

 مانع انحرافي مي تواند از طريق ايجاد. به ميزان زيادي از خسارت يخ بندان جلوگيري نمايد

  .خاكريز، نصب پرچين يا چيدن بسته هاي علوفه صورت گيرد

  
  )سرد توسط ديواره مصنوعي كنترل مي شود

                                                                                              

 
، دره باريك مي شد تا آنجايي كه رودخانه توسط د)سربااليي(باغ  باالي

، دره به محوطه باز و نسبتا مسطحي مي رسيدبعد از آن. شد

بشي، هواي سرد متراكم در ناحيه مسطح بعد از قسمت باريك دره جمع مي شدتا

هنگامي كه باد غالب به آرامي در مسير سربااليي مي وزيد، هواي سرد در قسمت بااليي 

دره مي ماند ولي با متوقف شدن وزش باد هواي سرد از معبر باريك دره به سمت باغ 

  ).6-6ل شك( جريان پيدا مي كرد

هواي سرد در امتداد شيب دره رودخانه به سمت باغ جريان پيدا مي كند(جريان هواي سرد : 6-6شكل     

  

بعد از مطالعه نقشه هاي توپوگرافي ناحيه، در خصوص احداث ديواره خاكي يا 

خانه كه مسير جريان هواي سرد است و انحراف مسير در ددر باال دست باغ در طول رو

بعد از ايجاد مانع انحرافي، باغدار قادر بود تا ). 7-6شكل (تصميم گيري مي شداطراف باغ 

به ميزان زيادي از خسارت يخ بندان جلوگيري نمايد

خاكريز، نصب پرچين يا چيدن بسته هاي علوفه صورت گيرد

سرد توسط ديواره مصنوعي كنترل مي شود جريان هواي(انحراف جريان هواي سرد :  7-6شكل   



                                                                                               كشاورزيمحافظت از يخ بندان در  162

 

 
 

  

  ميزان و جهت شيب

به طور كلي كاشت درختان خزان كننده در شيب هاي پشت به آفتاب باعث به تاخير 

احتمال وقوع . افتادن گلدهي در بهار و محافظت قابل مالحظه در برابر يخ بندان مي شود

به سرعت كاهش مي يابد و درختان خزان كننده موجود در شيب با زمان يخ بندان در بهار 

 شيب هاي رودر در نتيجه درختان خزان كننده . هاي رو به آفتاب زودتر گلدهي مي كنند

درختان . بندان آسيب پذير تر از درختان پشت به آفتاب هستند به آفتاب نسبت به يخ

ه فصل از يخ بندان آسيب مي بدون توجه ب) مثل مركبات و آووكادو( نيمه گرم سيري

بينند و بنابراين بهتر است در شيب هاي رو به آفتاب كاشته شوند كه خاك و محصول 

  .انرژي مستقيم بيشتري از خورشيد دريافت كرده و ذخيره نمايند

  

  ميزان آب و نوع خاك

هايي در ميزان  در شرايط اقليمي و توپوگرافي مشابه، باغداران اغلب شاهد تفاوت

داليل احتمالي در اين . خسارت يخ بندان هستند كه به نظر غير قابل توضيح مي باشد

خصوص مي تواند وجود تفاوت در نوع خاك، پوشش سطح زمين، ميزان آب خاك و غلظت 

واضح است كه نوع خاك يكي از جنبه هاي مهمي است . هاي هسته ساز يخ باشد باكتري

براي مثال در باطالق هايي كه به . ر گرفته شودكه بايستي در انتخاب محل كاشت در نظ

 . (Blanc et al., 1963) تازگي زهكشي شده باشند دماي هاي زير صفر زودتر رخ مي دهند

هاي آلي خيلي خشك نزديك سطح زمين قابليت هدايت حرارتي و ظرفيت حرارتي  كخا

سبت به ساير دست مي دهند كه باعث وقوع دماهاي كمينه سردتري ن خود را زودتر از

گزارش مي كند در شرايطي كه خاك  (Valmari, 1966)ديگر  مقالهدر . مناطق مي شود

افزايش پيدا  سلسيوسدرجه  3تا  1معدني با خاك آلي مخلوط شده باشد، دماي كمينه از 

بديهي است نوع خاك در دماهاي كمينه تاثير مي گذارد و در اينجا عوامل . خواهد كرد

  . مربوطه مورد بحث قرار مي گيرد

 4و ساعت ) بعد از ظهر 4( نيمرخ دماي خاك را در نزديكي غروب آفتاب 8-6شكل 

در . ميدهدشمال كشور پرتقال نشان  در باغ سيبيك صبح در طي يك شب يخ بندان در 

متري از سطح زمين تغيرات اندكي در دماي خاك مشاهده مي شود و بيشتر  3/0عمق 

متري از  5/1دماي هوا در ارتفاع . اتفاق مي افتد زمين تغييرات دمايي در نزديك سطح
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صبح تقريبا همدما مي باشد ولي در ارتفاع باالتر از آن، به ازاء هر 

.  

  
كشور پرتقال در حالتي كه   Braganca نيم رخ دماي هوا و خاك در يك باغ سيب در نزديك 

توجه نماييد كه مقياس عمق خاك با مقياس ارتفاع 

داراي قابليت هدايت حرارتي و ظرفيت گرمايي باالتر دامنه 

اختالف بين دماي كمينه و بيشينه دما در 

زماني كه دامنه تغييرات دما كم مي باشد دماي كمينه سطح و دماي 

انتقال گرما در خاك بستگي به چگالي حجمي، قابليت هدايت حرارتي، 

خاك  1چگالي حجمي مقدار چگالي ظاهري

علت اطالق كلمه ظاهري اين است كه خاك 

يي است كه هر كدام ويژگي خاص خود 

افزايش دماي يك كيلوگرم براي ميزان انرژي الزم 

با ضرب كردن چگالي . مي باشد) يك درجه كلوين

(C  بر حسبJm-3   به دست مي آيد كه

                                                 
1 Apparent 

                                                                                              

 
صبح تقريبا همدما مي باشد ولي در ارتفاع باالتر از آن، به ازاء هر  4سطح زمين در ساعت 

.افزايش يافته است سلسيوسدرجه  2متر حدود  24

  

نيم رخ دماي هوا و خاك در يك باغ سيب در نزديك : 8- 6شكل 

توجه نماييد كه مقياس عمق خاك با مقياس ارتفاع . دماي سطح در كمترين و بيشترين مقدار خود مي باشد

  .متفاوت مي باشد

  

داراي قابليت هدايت حرارتي و ظرفيت گرمايي باالتر دامنه هاي  به طور كلي خاك

اختالف بين دماي كمينه و بيشينه دما در ( تغييرات دمايي كمتري در سطح زمين دارند

زماني كه دامنه تغييرات دما كم مي باشد دماي كمينه سطح و دماي ). سطح كمتر است

  . محصول معموال باالتر مي باشدداخل هوا در 

انتقال گرما در خاك بستگي به چگالي حجمي، قابليت هدايت حرارتي، خيره و ذ

چگالي حجمي مقدار چگالي ظاهري. ظرفيت گرمايي و باالخره قابليت انتشار دارد

علت اطالق كلمه ظاهري اين است كه خاك . بر حسب كيلوگرم بر متر مكعب مي باشد

يي است كه هر كدام ويژگي خاص خود مخلوطي از مواد معدني، مواد آلي، آب و منافذ هوا

ميزان انرژي الزم  (J kg-1 ◦C-1)گرماي ويژه خاك . را دارند

يك درجه كلوين( سلسيوسخاك به اندازه يك درجه 

(Cv)حجمي در گرماي ويژه ظرفيت گرماي حجمي 
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انرژي الزم برحسب ژول براي افزايش دماي يك متر مكعب از خاك به اندازه يك درجه آن 

  .مي باشد) درجه كلوين( سلسيوس

عاملي است كه چگالي شار گرمايي  Wm-1◦C-1بر حسب  (Ks)قابليت هدايت حرارتي 

  .به شيب دمايي در خاك مربوط مي نمايد Wm-2را بر حسب  (G)خاك 

�		                                                    :1-6رابطه = −�� ��	
���	
��								mw

�		  

  

دور تر از Z2 مي باشد كه عمق Z2 دما در عمق  T2و  Z1دما در عمق  T1كه در آن 

زماني كه شار به  Gوجود عالمت منفي باعث مي شود كه عالمت . سطح خاك مي باشد

قابليت هدايت حرارتي معياري از سرعت انتقال گرما از . سمت پايين مي باشد مثبت شود

ميزان گرماي مورد نياز  براي افزايش دماي خاك  طريق خاك و ظرفيت گرمايي معياري از

از  يمعيار m2s-1بر حسب  (KT)قابليت انتشار . مي باشد سلسيوسدرجه  1به اندازه 

  :سرعت انتشار دما از طريق خاك مي باشد و به صورت زير نشان داده مي شود

��			                                                        :2-6رابطه    = ��
�� 				m

�s
�								  

  

براي يك خاك با  سلسيوسبر حسب درجه  (R0) برآوردي از دامنه دماي سطح خاك

  .باشدخصوصيات يكنواخت به صورت زير مي 

  

��                                       :3- 6رابطه  = ��	exp �� � �
� !"

�
	# °C        

                                           

بر حسب درجه  )بر حسب متر( Zدامنه تغييرات دماي در عمق  (RZ)در آن  كه 

. مي باشد) ثانيه بر روز 86400برابر با (دوره زماني نوسان بر حسب ثانيه  (p)و  سلسيوس

براي . كاهش پيدا مي كند KTبا افزايش ميزان  R0مقدار ،  RZبراي يك مقدار ثابت 

مي باشد كه با حداكثر   R0محافظت در برابر يخ بندان، هدف به حداقل رساندن دامنه 

باال نسبت به خسارت يخ بندان   KTهاي با مقدار  بنابراين خاك. همراه مي باشد  KTشدن 

در  KTآسيب پذيري كمتري داشته و ميزان آب خاك بايستي براي كسب بيشترين مقدار 

هاي شني،  ويژگي هاي گرمايي خاك .طي دوره هاي حساس به يخ بندان مديريت شود

  .(Monteith and Unsworth, 1990)ده اندنشان داده ش 9- 6در شكل ) پيت(رسي و آلي
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هاي تيره رنگ و مرطوب سنگين تمايل به جذب نور بيشتري دارند ولي قابليت  خاك

در نتيجه قابليت ). 9-6شكل ( هاي روشنتر مي باشد هدايت حرارتي آنها كمتر از خاك

تر مي  ها نسبت به خسارت يخ بندان آسيب پذير كمتر است و اين نوع خاكحرارت انتشار 

 از كمتر از ظرفيت گرماي خاك شني لومي در) پيت(هاي آلي خاك يظرفيت گرماي. باشند

هنگام خيس  بودن به  هنگام خشك بودن تا بيشتر از ظرفيت گرماي خاك شني لومي در

در عين حال قابليت انتقال گرمايي بدون توجه به . طور قابل مالحظه اي تغيير مي كند

در نتيجه اينكه قابليت انتشار پايين بوده و . يين مي باشدميزان آب خاك كامال پا

هاي آلي به طور قابل مالحظه اي به خسارت يخ بندان  محصوالت كاشته شده در خاك

هنگام انتخاب محل براي كاشت در يك منطقه آسيب پذير به  در .آسيب پذير مي باشند

  . اجتناب نمود) پيت(هاي آلي يخ بندان، بايستي از كاشت محصوالت در خاك

درصد  20توجه به اين نكته ضروري است كه براي خاك هاي شني و رسي با داشتن 

اين موضوع نشان مي ). 9- 6شكل ( ميزان آب حجمي مقدار قابليت انتشار حداكثر مي باشد

دهد كه گرما در شرايطي كه خاك مرطوب ولي غير اشباع است بهتر و كارآمد تر ذخيره 

بنابراين اگر خاك براي اصالح ذخيره گرمايي قبل از وقوع يخ . شده و منتقل مي شود

بندان خيس شود، بايستي يك يا دو روز قبل اجازه داده شود تا آب گراويته از اليه سطحي 

متر خاك مشاهده مي  3/0تغييرات اندك دماي روزانه در عمق بيشتر از . خاك خارج شود

به عنوان ). 8- 6شكل (يشتر از آن سودي نداردشود و بنابراين انجام آبياري براي اعماق ب

متر در حد  3/0يك توصيه كاربردي، بايستي براي نگهداري رطوبت خاك باالي عمق 

روز قبل از يخ بندان  2ظرفيت مزرعه اي تالش نمود و نيز اجازه داد به مدت يك تا 

  . زهكشي صورت پذيرد
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  )آلي( خصوصيات گرمايي خاك هاي شني، رسي و پيت: 9-6شكل 

(Monteith and Unsworth, 1990) 

  

) از قبيل مركبات(اگرچه جذب و نگهداري گرما در خاك براي برخي از محصوالت 

. تاكستان ها مي تواند مشكل آفرين باشد سودمند است ولي براي محصوالت خزان كننده و

دارند در  ها تمايل به شكوفه دهي زودتر در بهار درختان خزان كننده كاشته شده در خاك

با توجه به اينكه . حالي كه احتمال وقوع دماهاي زير صفر نيز در اين زمان بيشتر است

ها وجود ندارد، كاشت واريته هاي داراي  امكان تغيير نوع خاك در باغات و تاكستان

نيازهاي حرارتي باالتر باعث تاخير در گلدهي شده و ميتواند احتمال خسارت يخ بندان را 

بعد از كاشت، . هاي تيره و سنگين را كاهش دهد شده در خاك هدرختان كاشتبر روي 
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تا حد امكان  يبراي افزايش قابليت هدايت حرارتي و ظرفيت گرماي الزمبايستي عمليات 

  . صورت گيرد تا باعث نگهداري دماي خاك در بيشترين مقدار ممكن خواهد شود

ك براي استفاده جهت محافظت از يك روش ساده براي تعيين بهترين مديريت آب خا

يخ بندان اندازه گيري دماي كمينه سطح خاك در زماني كه خاك در معرض مديريت هاي 

براي انجام اين آزمايش نياز به دماسنج هاي كمينه متعدد مي . مختلف است، مي باشد

يا  هايي به اندازه يك متر مربع روز، هر روز كرت 7الي  5در طي يك دوره زماني . باشد

هاي متوالي  سپس براي روزها و شب. خيس شودخاك سانتي متري  30بيشتر تا عمق زير 

با آسمان نسبتا صاف، دماي واقعي كمينه سطح خاك را با استفاده از دما سنج هاي كمينه 

هر . ها قرار گرفته اند اندازه گيري نماييد كه به صورت افقي در سطح هر كدام از كرت

دماي كمينه بيشتري داشته باشند بهترين ميزان رطوبت خاك را به ها كه  كدام از كرت

الزم است به تعداد روزهاي بعد از خيس شدن . لحاظ محافظت در برابر يخ بندان دارند

در صورت پيش بيني يخ بندان و براي تامين . خاك كه نتيجه بهتري مي دهد توجه شود

  .ايش بهترين نتيجه را داشته استمحافظت بيشتر خاك زماني خيس شود كه بر اساس آزم

  

  انتخاب نوع محصول

حساسيت واريته هاي مختلف محصوالت نسبت به خسارت يخ  اختالفات زيادي در

بندان وجود دارد و مشاوران محلي كشاورزي اغلب اطالعات خوبي در خصوص ميزان 

برخي از به طور مشابه . حساسيت واريته هاي مختلف نسبت به خسارت يخ بندان دارند

ساقه هاي زير زميني حساسيت نسبت به يخ بندان را در برخي از درختان مركبات تحت 

معلوم شده است كه برخي از پايه  . (Powell and Himelrick, 2000)تاثير قرار مي دهند

باعث به تاخير افتادن زمان گلدهي در درختان خزان كننده مي شوند كه در مناطق  1ها

ه درخت هلو براي مثال پاي. محسوب مي شودت يخ بندان سودمند آسيب پذير به خسار

 Boone پايه  .بوده و با شرايط سرد به خوبي سازگار شده است مقاوم  Siberianرقم

Country وBailey  كه در آمريكاي شمالي مركزي رشد مي كنند براي درخت هلو پايه دير

حالت استراحت زمستانه خارج مي كه به آرامي از  (Faust, 1989)گل محسوب مي شوند

ناول كه بر رقم صنعت توليد مركبات به خوبي معلوم شده است كه پرتقال هاي  در. شوند

                                                 
1 Rootstock 
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پيوند شده اند نسبت به درختان روي پايه هاي پرتقال شيرين  1روي پايه هاي تريفوليت

حساس ترين، پرتقال شيرين  3پايه هاي ليموي سنگي. بيشتري به يخ بندان دارند 2تمقاوم

 نسبتا مقاوم و تريفوليت نسبت به يخ 4شيرين كمترين ميزان حساسيت، پرتقال ترش

  .بندان بسيار مقاوم مي باشد

مهم است محصوالتي انتخاب شوند كه از آسيب يخ بندان دوري مي كنند كه با طي 

خ بندان و رسيدن محصول در دوره هاي زماني با ريسك كم ي) نمو(مراحل فنولوژيكي 

همچنين انتخاب محصوالتي كه نسبت به يخ زدگي تحمل و مقاومت بيشتري . همراه است

ها آسيب يخ  براي مثال درختان ميوه خزان كننده و تاكستان. دارند نيز توصيه مي شود

بندان را بر روي تنه درخت، شاخه ها و جوانه هاي در حال خواب زمستانه تجربه نمي 

الت خزان كننده كه داراي تاخير در باز شدن جوانه و الگوي گلدهي انتخاب محصو.  نمايند

هستند محافظت خوبي را براي محصول فراهم مي كند چرا كه احتمال وقوع آسيب يخ 

در باغات مركبات اجتناب از . بندان در بهار با گذشت زمان به سرعت كاهش پيدا مي كند

نباشد ولي انتخاب واريته اي مقاوم يخ بندان در يك مكان خاص ممكن است امكان پذير 

  .(Ikeda, 1982)به سرما باعث افزايش تحمل نسبت به دماهاي زير صفر مي شود

در هنگام انتخاب يك محصول يا يك واريته براي كاشت در يك مكان خاص، زمان 

مرتبط با احتمال و ريسك  (Tc)مراحل فنولوژيكي حساس و دماهاي آسيب رسان بحراني

براي محصوالت زراعي و رديفي و يك . زير صفر بايستي مد نظر قرار گيرد وقوع دماهاي

ساله تعيين تاريخ كاشتي كه پتانسيل دماي زير صفر را به حداقل مي رساند، مهم مي 

در برخي موارد، محصوالت زراعي و رديفي مستقيما در فضاي باز كاشت نمي شوند  . باشد

بعد از گذشت زمان خطر يخ بندان به مزرعه  بلكه در فضاهاي محافظت شده كاشت شده و

براي درختان خزان كننده و نيمه گرمسيري، مطالعه احتمال و ريسك . مي شوند 5منتقل

برنامه هاي كاربردي . دماهاي آسيب رسان در مراحل  اوليه نمو محصول مفيد مي باشد

است و كاربرد ن كتاب ارايه شده يدر مورد احتمال و ريسك در ا Excelمتعدد در محيط 

  .آنها در بخش ريسك و احتمال توضيح داده شده است

                                                 
1 Trifoliate 
2 Sweet 
3 Rough 
4 Sour 
5 Transplante 
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در دوره هاي زماني كه وقوع يخ بندان هاي با احتمال باال اجتناب ناپذير مي باشد، 

براي مثال . انتخاب محصوالت بر اساس تحمل آنها به دماهاي زير صفر صورت مي گيرد

بنابراين  ،صفر دارد ه دماهاي زيردرخت پرتقال نسبت به درخت ليمو مقاومت بيشتري ب

انتخاب واريته هاي . كاشت محصول پرتقال در نواحي مستعد يخ بندان عاقالنه تر مي باشد

جايگاه هاي مختلف با خطر پذيري هاي متفاوت در  درختان خزان كننده براي كاشت در

ي پشت براي مثال واريته هاي زود گل براي كاشت در شيب ها. يك منطقه مهم مي باشد

به آفتاب مناسب تر هستند چرا كه باعث تاخير در گلدهي آنها مي شود در حالي كه واريته 

  .هاي ديرگل براي شيب هاي رو به آفتاب مناسب تر هستند

  

  درختان پوششي

در اقليم هاي سرد ساكنين براي گرم نگه داشتن ماشين هاي خود در شب و جلوگيري 

به دليل گرم بودن درختان . زير درختان پارك مي كننداز يخ زدن شيشه ها، آنها را در 

نسبت به آسمان صاف، دماي زير درختان بيشتر است و بنابراين تابش طول موج بلند 

برخي از اوقات روش مشابهي براي محافظت . ورودي از درختان بيشتر از آسمان مي باشد

ي مثال در در بيابان جنوبي برا. محصوالت از خسارت يخ بندان مورد استفاده قرار مي گيرد

كاليفرنيا، باغداران درختان مركبات و خرما را با همديگر مي كارند چراكه درختان خرما 

از آنجايي كه . مي توانند تا حدودي مركبات را از آسيب ناشي از يخ بندان محافظت نمايند

حافظت از يخ درختان خرما داراي ارزش اقتصادي نيز مي باشند، اين روش كارآمدي براي م

  .بندان بدون صرف هزينه هاي اضافه محسوب مي شود

مثال ديگر استفاده از درختان پوششي براي محافظت از يخ بندان در ايالت آالباما مي 

 Powell and)و با همديگر مي كارند1باشد كه باغداران درختان كاج را با نارنگي پايه كوتاه

Himelrick,2000). ز يخ بندان با تابش طول موج بلند دريافتي از در اينجا هم محافظت ا

همچنين يك روش عمومي براي محافظت محصول قهوه از يخ . درختان فراهم مي شود

رفت ردر داخل محصول قهوه مي باشد كه هد 2بندان در برزيل كاشت درختان سايه انداز

گزارش كردند كه كاشت درختان (Baggio et al., 1997)  .تابش خالص را كاهش مي دهند

                                                 
1 Small Satsuma mandarin  
2 Shade trees 
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متر در جنوب برزيل باعث كاهش  10در  8و  14در  10سايه انداز در مزرعه قهوه با فاصله 

  . درصد مي شود 50درصد تا  10آسيب بر روي برگ از 

نتايج خوبي را  (Caramori, Androcioli Filho,Leal, 1966)در يك مطالعه مشابه 

با محصول قهوه براي جلوگيري از   Mimosa Scabrellaواريته  1كاشت گياه نيدرحالت 

   .خسارت يخ بندن تابشي به دست آوردند

  

  مديريت تغذيه گياه

معلوم شده است كه استفاده از كوت ازت و سايركودها حساسيت به آسيب يخ بندان را 

 به طور كلي درختان ضعيف و ناسالم به خسارت يخ بندان آسيب. تحت تاثير قرار مي دهند

درختاني كه به صورت . پذير تر هستند و كوددهي سالمتي درخت را بهبود مي بخشد

هاي خود را در پائيز زودتر از دست مي دهند و نيز  مناسبي كود دهي نشده باشند، برگ

در بهار زودتر گلدهي مي كنند و در نتيجه باعث افزايش آسيب پذيري نسبت به خسارت 

توصيه مي كنند كه   (Powell and Himelrick, 2000). يخ بندان روي شكوفه مي شوند

كوددهي . هرس و يا كوددهي تابستانه باعث بهبود قدرت و توان درختان هلو مي شود

تابستانه نيز براي درختان زغال اخته مفيد مي باشد ولي كود دهي در تابستان براي 

  .درختان سيب و گالبي توصيه نمي شود

هاي حساس  زماني افزايش مي يابد كه فتوسنتز در انداممقاومت به خسارت يخ بندان 

  . (Proebsting,1978)درخت متمركز مي شود

گياه باعث بهتر شدن سازگاري به خوب در نتيجه تغذيه مناسب گياه و وضعيت سالمتي 

 (Alden and Hermann,1971)ودششرايط آب هوايي و نيز مقاومت گياه به يخ زدگي مي 

.(Bagdonas, Georg and Gerber, 1978)  
در عين حال رابطه بين مواد غذايي خاص و افزايش مقاومت به خسارت يخ بندان مبهم 

، برداشت وسيع محصول و يا 2هاي درختان ها به درخت، چيدن برگ حمله انگل. مي باشد

بعد از يخ بندان، . تاخير در برداشت نيز مي تواند باعث افزايش خسارت يخ بندان شود

  .نسبت به خسارت ناشي از آفات آسيب پذيرتر مي باشنددرختان 

                                                 
1 Benth 
2 Defoliation 
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نسبت به خسارت يخ بندان  عنصر نيتروژن باعث افزايش آسيب پذيري به طوركلي،

 ولي (Alden and Hermann, 1971; Bagdonas, Georg and Gerber, 1978)ميشود

(Valmari, 1996)،  يخ بندان زماني كه استفاده از كود ازت قبل از وقوع مشخص نمود

سيب زميني نسبت به يخ زدگي حساسيت كمتري  باعث رشد رويشي زيادي در گياه شود،

به مطالعاتي اشاره مي كنند كه نشان   (Bagdonas, Georg and Gerber, 1978). دارد

. دهنده افزايش مقاومت لوبيا به يخ بندان در اثر دريافت مقادير زيادي كود ازته مي باشد

ا كه ارتفاع نيام آنها از سطح يبه آسيب يخ بندان در گياهان بزرگتر لوبولي تحمل بيشتر 

 افزايش براي. زمين بيشتر است در مواقعي كه دماي هوا سردتر باشد به دست مي آيد

به يخ بندان، خودداري از استفاده از كود ازته در اواخر تابستان و يا اوايل پائيز  تمقاوم

هاي رويشي قبلي كه مقاوم  ديدتر نسبت به اندامهاي رويشي ج بخش. توصيه مي شود

از آنجايي كه مواد محلول در آب در . شده اند تمايل به داشتن مواد محلول كمتري هستند

كم كردن نقطه انجماد موثر هستند، هر گونه اقدام مديريتي كه باعث تحريك رشد شود 

  .گي را در پي خواهد داشتميزان مواد محلول را كم كرده و لذا افزايش حساسيت به يخ زد

عنصر فسفر به عنوان عامل موثر در بهبود سازگاري با شرايط آب و هوايي شناخته شده 

بخش هاي جديد رشد يافته نسبت به  است ولي باعث تحريك رشد نيز مي شود كه

در عين . (Bagdonas, Georg and Gerber, 1978)خسارت يخ بندان حساستر مي باشند

هاي خسارت  تقسيم سلولي نيز مفيد بوده و بنابراين براي بازسازي اندامحال فسفر براي 

برخي از واريته هاي داراي مقاومت باال به يخ . ديده بعد از يخ بندان نيز موثر مي باشد

هاي سرد جذب مي كنند كه باعث بهبود سازگاري با  بندان مقدار زيادي فسفر از خاك

  .(Alden and Hermann, 1971)شرايط آب و هوايي مي شود 

از آنجايي كه خسارت يخ . پتاسيم اثر مطلوبي بر تنظيم آب و فتوسنتز در گياهان دارد

بندان به دليل از دست رفتن آب پروتوپالسم صورت مي گيرد، لذا افزايش پتاسيم مي تواند 

  .باعث بهتر شدن فتوسنتز و سازگاري آب و هوايي شود

  سيم براي محافظت از يخ بندان اختالف نظر دارندپژوهشگران در خصوص منافع پتا    

(Alden and Herman,1971;Ventskevich,1958; Bagdonas,Georg and Gerber, 1978).  
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  هرس مناسب

هاي درختان تحريك مي كند لذا هرس ديرهنگام براي درختان  هرس رشد را در اندام

همراه با تاخير روي درختان هلو در هرس . ميوه خزان كننده و تاكستان ها توصيه مي شود

طي مرحله جوانه صورتي و يا بعد از آن احتمال از بين رفتن زمستانه جوانه ميوه را كاهش 

هرس ديرهنگام  .(Powell and Himelrick, 2000)ر مي اندازديداده و گلدهي را به تاخ

در مناطقي كه . اندازدباعث افزايش تعداد جوانه هاي زنده شده و گلدهي را به تاخير مي 

دماي زمستان به طور دايم زير صفر است، هرس زودهنگام باعث ورود موجودات زنده ريز 

بيماري زا از محل قطع شاخه ها به داخل گياه شده و رشد را در نزديكي محل قطع شاخه 

اگر يخ بندان به جوانه هاي  . (Savage, Jensen and Hayden., 1976)ها تسريع مي كند

ال شده در اثر هرس زودهنگام آسيب بزند، چوب زاينده در شرايط هرس مضاعف براي فع

  .داشتتوليد كماكان وجود خواهد 

 ) Blanc et al. (1963; Bouchet, 1965  و(Powell and Himelrick, 2000)  توصيه

مي كنند كه اول هرس شاخه هاي پائيني انجام شود و بعد از گذشت خطر خسارت يخ 

به طور كلي در درختان خزان . بندان هرس به سمت شاخه هاي باالتر برگشت داده شود

بنابراين اگر يك . در طي يك يخ بندان تابشي،  خسارت از پايين به باال رخ مي دهدكننده 

  . افزايش خواهد دادهرس شانس يك باغداري خوب را  يخ بندان رخ دهد انجام

هرس درختان مو براي باال بردن ارتفاع قرار گيري ميوه در باالي سطح زمين، مي تواند 

اي جلو خسارت يخ بندان را بگيرد چرا كه دماي هوا در شرايط يخ بندان تابشي به  تا اندازه

در بعضي حاالت، افزايش ارتفاع قرار  .طور طبيعي با افزايش ارتفاع افزايش پيدا مي كند

 سلسيوسدرجه  2تا  1باعث افزايش دما از  دمتر ميتوان 5/0تا  3/0گيري ميوه به ميزان 

تراكم تاج پوشش گياه و هرس مي تواند حساسيت درختان خزان كننده را نسبت به  .شود

به طور غير تاج پوشش هاي بسته در تراكم هاي باال . يخ بندان تحت تاثير قرار دهد

مستقيم حساسيت نسبت به آسيب ناشي از يخ بندان را مي توانند افزايش دهند چرا كه 

هاي سردتر تاج پوشش گياه را كاهش  باعث كاهش فتوسنتز شده و تجمع قند در بخش

  .دنده
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  سرد كردن براي تاخير در گلدهي

گرم زمستان مي  به خوبي معلوم شده است كه استفاده از آبياري باراني در روزهاي

تواند باعث تاخير در شكوفه دهي شده و از اين طريق در برابر خسارت يخ بندان ايجاد 

روزهاي گرم زمستاني مي در انجام عمليات آب پاشي و آبياري باراني  .محافظت بنمايد

تواند باعث به تاخير انداختن گلدهي شده و بنابراين به عنوان معياري براي محافظت از يخ 

آبياري . (Anderson et al., 1973; Proebsting, 1975) ان مورد استفاده قرار گيردبند

باراني باعث سرد شدن محصول مي شود چرا كه تبخير آب باعث تبديل گرماي محسوس 

احتمال وقوع دماهاي زير صفر در . به گرماي نهان شده و منجر به كاهش دما مي شود

دوره هاي زماني كوتاه در فصل بهار شديدا كاهش مي يابد لذا سرد كردن محصول به 

  . باعث كاهش احتمال خسارت يخ بندان مي شود منظور به تاخير انداختن گلدهي

مطالعات انجام شده بر روي چندين رقم درخت خزان كننده  نشان داده است كه تاخير 

بياري باراني از زمان بيدار آهفته يا بيشتر از طريق انجام عمليات  2در گلدهي به اندازه 

د امكان پذير مي گرا درجه سانتي 7شدن درخت تا گلدهي در شرايط دمايي باالي 

تا  15تاخير  ,.Anderson et al) (1979براي مثال. (Powell and Himelrick, 2000)باشد

اين درختان در طي دوره . روزه را به ترتيب براي درختان گيالس و سيب گزارش نمود 17

 درجه سانتي 2/6بيدار شدن درخت تا زمان باز شدن جوانه هر موقع كه دما به باالتر از 

  . د مي رسيد، تحت آبياري باراني قرار مي گرفتندگرا

بياري باراني به عنوان روشي جهت به تاخير انداختن گلدهي درختان مو يا آاستفاده از 

اگرچه منابع آبياري باراني هم . (Schultz and weker, 1977) ها توصيه شده است تاكستان

در هنگام عمليات آبياري باراني، . به رطوبت نسبي و هم به درجه حرارت هوا بستگي دارد

دماي هوا به نزديكي دماي تر افت مي كند بنابراين، تالش براي سرد كردن دماي هوا از 

است، نفع بياري باراني در نواحي مرطوب كه دماي نقطه شبنم نزديك به دماي هوآطريق 

  .اندكي دارد

بياري آاگرچه نتايج مطالعات انجام شده حاكي از تاخير در گلدهي درختان ميوه در اثر 

خاطر نشان نمودند كه اين روش به  (Powell and himelrick,2000)باراني است، ولي 

دليل افت عملكرد محصول كه قابل فهم نيست، به طور وسيعي در ميان كشاورزان مورد 

باراني را در به تاخير  آبيارياز نيز استفاده  . (Evans, 2000) قرار نگرفته استپذيرش 

را توصيه  دگرچه او بر عكس اين فراين. انداختن گلدهي سيب و هلو گزارش نموده است
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ارت يخ بندان زياد سنموده است چرا كه عليرغم تاخير در گلدهي، حساسيت جوانه ها به خ

. سيب ناشي از يخ بندان در مقايسه با مزاياي تاخير در گلدهي بيشتر مي باشدآبوده و 

Evans   بيان نمود كه جوانه ها بعد از خيس شدن اگر فرصت خشك شدن در يك دوره

موضوع . را نسبت به سرما مجددا به دست خواهند آورد سرد را داشته باشند، مقاومت خود

ت گرفته است، تاثير خنك كنندگي احتمالي ن صورآهايي در مورد  ديگري كه پژوهش

در اين حالت . بر روي دماي هوا نسبت به آبياري باراني مي باشد 2يا مه رقيق 1بيشتر مه

ولي مقرون به . سرد كردن دماي هوا بدون اضافه نمودن آب به خاك صورت مي گيرد

  . ورد نظر داردصرفه بودن اين روش بستگي به فراواني وقوع و شدت يخ بندان در منطقه م

  

  با مواد شيميايي گلدهيبه تاخير انداختن 

را به منظور محافظت از  4و مواد ضد تعرق 3يخ زدگي گياهانكننده از مواد محافظت 

گرچه هيچكدام از اين . آسيب ناشي از يخ بندان مي توان به راحتي از بازار خريداري نمود

مواد حفاظت كامل و مناسب را بر روي جوانه هاي گل، ميوه هاي كوچك و چغاله را 

دن در اوايل پاييز و آغاز مرحله سرد ش  Ethephon استفاده از تنظيم كننده رشد. ندارند

هوا كه باعث آزاد شدن اتيلن مي شود، باعث افزايش مقاومت جوانه و تاخير در گلدهي 

اين ماده بر روي . (Powell and Himelrick, 2000)روز مي شود 7الي  4درختان در حدود 

ث به باع جيبرليكاستفاده از اسيد . درختان هلو و گيالس مورد استفاده قرار گرفته است

ولي استفاده از آن نياز به تكرار  .ي در برخي از محصوالت شده استتادن گلدهتاخير اف

 يا 5مشاهده شده است كه استفاده از جيبرلين. دارد كه باعث افزايش هزينه ها خواهد شد

در طي روزهاي گرم اواخر زمستان و اوايل  بهار باعث  Alpha naphthaleneacetic6اسيد 

  . (Nigond, 1960; Schultz and Wearer, 1977)تاخير در ظهور برگ مي شود

و طوالني شدن دوره  7يومباستفاده از تنظيم كننده هاي رشد در كاهش فعاليت كام

كمك مي كند كه درختان هميشه سبز و خزان كننده دماي زير صفر  1استراحت زمستاني

                                                 
1 Fog  
2  Mist 
3  Cryoprotectants 

   4  Antitranspirants 
5  Gibberllin 

6  Alpha naphthaleneacetic acid 
7  Cambial 
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اين موضوع به طور كلي پذيرفته شده است كه اختالل در رشد به علت . را تحمل نمايند

هاي كوچكتر  عالوه بر اين موضوع، سلول. مي شودايجاد كاهش سرعت حجيم شدن سلول 

داراي غلظت باالي شيره سلولي هستند كه به آنها كمك مي كند تا از يخ بندان سالم 

  . بمانند

  

  پوشانيدن محصول

باعث افزايش تابش موج بلند ورودي در شب و كاهش هدررفت  پوشانيدن محصوالت

پوشش مورد نظر مي بايستي . گرما به هوا از طريق همرفت گرما و فرارفت گرما مي شود

خاك . داراي ضريب هدايت پائين باشد و نسبت به تابش موج بلند غير قابل عبور باشد

ي اوقات براي پوشانيدن خشك قابليت هدايت حرارتي پائيني دارد و بنابراين برخ

و يا محافظت تنه درختان جوان در ) مثل گوجه فرنگي، سيب و قهوه(محصوالت كوچك 

در برخي از . داه مدت مورد استفاده قرار مي گيرطي دوره هاي با دماي زير صفر كوت

از يخ بندان مركبات جوان كشورها با زمستان هاي شديد به منظور محافظت تنه درختان 

  .)Blance et al., 1963( ريخته مي شودخاك يوند اطراف درخت پمحل تا 

براي محافظت  هاي مختلف بقاياي گياهي به طور وسيعي در كشور ساير كلش وكاه و 

اگر چه به دليل استفاده آسان، كلش . تاكستان ها از يخ بندان مورد استفاده قرار مي گيرد

مواد گفته شده تا زماني كه نوع هر دو . شده است جايگزين مصنوعي مواد  توسط ساير

در . (Peyer, 1965)باقي بمانندبر روي محصوالت بايست خطر وقوع يخ بندان سپري شود، 

از يخ زدگي  2كشور هندوستان نيز حصير و ساير مواد عايق براي محافظت گياهان چاي

  . (Von legerke, 1978)مورد استفاده قرار مي گيرند

  :از است عبارت هاي محافظت از محصوالت  شدر كشور پرتقال رو

  استفاده از حصيرهاي افقي يا مايل براي درختان جوان )1

ايجاد پناهگاه با اشكال گوناگون براي نهال هاي كوچك مركبات و يا درختچه هاي  )2

 باغي

 پيچيدن ساقه هاي تو خالي در اطراف تنه درختان جوان )3

 محصوالت براي گياهان كوچكو برگ  كاشي هاي سقفيانواع استفاده از  )4

                                                                                                                       
1  Dormancy 
2  Camellia sinensis 
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  :هاي پوشانيدن به صورت زير مي باشد براي محصوالت رديفي روش

  هاي درختان استفاده از حصيرهاي افقي يا مايل بزرگ براي رديف )1

ايجاد پناهگاه هايي به صورت اطاقك هاي ناقص كه ديواره قائم روبه روي جهت باد  )2

 .غالب مي باشد

كه حصيرها و حفاظ ها از  روي قلمستان هاي باغيگياهي بر استفاده از بقاياي  )3

تهيه ...) كلش، خيزران، چوب، تخته، علوفه خشك و(مواد و وسايل محلي از قبيل 

 .شده اند

  

اگرچه مواد به كار رفته به منظور پوشانيدن گياه معموال گران نمي باشند ولي نيروي 

به طور  .ينه مشكالتي را ايجاد نمايدانساني الزم براي انجام اين عمليات مي تواند از نظر هز

داربست هاي كلي اين روش فقط براي نهال هاي كوچك يا محصوالت كوچك كه نياز به 

برخي اوقات به دليل تهويه ضعيف مشكالتي در . و محكم ندارند، استفاده مي شود سفت

  .هاي گياهي ايجاد مي شود زمينه بيماري

الت گران قيمت مورد استفاده قرار مي پوشش ها برخي اوقات براي محافظت محصو

مورد استفاده قرار مي گيرند و  خوبيپروفيلن به شده پالستيك هاي بافته و تابانيده . گيرد

براي مثال از يك (درجه محافظت بسته به ضخامت مواد مورد استفاده متفاوت مي باشد 

براي پالستيك درجه سانتي گراد  5درجه سانتيگراد براي صفحات پالستيكي نازك تا 

پالستيك سفيد نيز تا حدي نقش حفاظتي ايفا مي كند و برخي اوقات براي خزانه ). ضخيم

ولي استفاده از آن براي محافظت درختان . مورد استفاده قرار مي گيرد نهال هاي قلمستان

گزارش استفاده از صفحات پلي اتيلن   (Schultz, 1961). ميوه و سبزيجات معمول نيست

اين . ها ارائه نموده است هاي تاكستان متر را براي پوشش رديف 2/1عرض  سياه به

  .گراد افزايش داده اند درجه سانتي 5/1صفحات دماي هوا را در مجاورت شاخ و برگ مو تا 

پوشش هاي پالستيكي شفاف در طول روز به نور خورشيد اجازه عبور مي دهند و در 

ميزان تابش ورودي . طول شب باعث كاهش هدر رفت گرما از سطح زمين مي شوند

دارد بنابران در شرايط وجود  آسماني در طي شب بستگي به دماي هوا در آسمان صاف

از آنجايي . ش پالستيكي بستگي داردتابش ورودي عمدتا به دماي پوش پوشش پالستيك،

كه آسمان خيلي سردتر از هواي سطح زمين مي باشد و دماي پالستيك نيز نزديك به 

اگر عمل تراكم . دماي هوا مي باشد، تابش ورودي با پوشانيدن محصوالت بيشتر مي شود
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 ستيكدر زير پالستيك صورت گيرد، انرژي نهان آزاد شده و باعث گرم شدن محيط زير پال

در شرايط يخ بندان فرارفتي، پوشش . شتري را تامين خواهد نموديو محافظت ب مي شود

هاي پالستيكي همچنين مي توانند باعث ايجاد مانع در برابر باد شده و محافظت بيشتري 

برخي از مشخصات پوشش هاي رديفي روي محصول . را در مقابل يخ بندان داشته باشند

  .استارائه شده  6-1در جدول 

پالستيك مورد نصب و نگهداري ها براي پوشانيدن محصوالت و  تعداد زيادي از روش

ها  به منظور جلوگيري از تماس پالستيك با گياهان، اين پوشش. استفاده قرار مي گيرند

در غير اين صورت ممكن است . برخي از اوقات بر روي تسمه هايي قرار داده مي شوند

رشد محصوالت باالتر بيايد و در عين  محصول افتاده و با پالستيك بر روي شاخ و برگ

هاي گياهي نيز به ميزان بااليي وجود خواهد  حال احتمال وقوع مشكالت مربوط به بيماري

برخي از مواقع براي محافظت مركبات مورد استفاده قرار مي  PVCگلخانه هاي . داشت

رت گيرد كه البته اين مدت بستگي به سال صو 3استفاده از پالستيك ها مي تواند تا . گيرد

  . طراحي ساختار و كيفيت پالستيك دارد

باال بوده  عمومي اينست كه نياز نيروي انساني براي پوشانيدن محصول تمشكال ي ازيك

باعث كم شدن مقاومت گياه به يخ  همچنين. و بنابراين ارزش محصوالت نيز بايد باال باشد

پوشش بعد از وقوع يخ بندان مشكالت مربوط به گرده  بندان شده و در صورت برنداشتن

هزينه هاي مربوط به نيروي انساني به طور وسيعي باعث . افشاني پيش خواهد آمد

  .رويگرداني استفاده از پوشش هاي پالستيكي شده است

گرم نمودن . در يخ بندان هاي شديد تونل ها يا گلخانه هاي پالستيكي گرم مي شوند

. صورت مي گيرد... تفاده از آب داغ، الكتريسيته، بخار آب، هواي داغ و تونل ها با اس

با گرمايش ( مشكالت مربوط به تهويه و مكانيزاسيون باعث شده است كه تونل هاي بزرگتر

وجود پوشش، نفوذ نور به داخل را . در ميان كاربران رواج بيشتري داشته باشد) يا معمولي

از مواد مورد استفاده اجازه ورود آب و حشره كش ها  اندكي كاهش مي دهد ولي بسياري

  .را مي دهند
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  ويژگي هاي پوشش هاي رديفي براي محافظت از يخ بندان: 1-6جدول 

ميزان   نوع پوشش

  محافظت

  مالحظات

  نيروي انساني كم- ارزان  متوسط  )تسمه دار(پلي اتيلن شفاف

  گرماي بيش از حد  متوسط  )شناور(پلي اتيلن شفاف

دشواري  -امكان تهويه هوا  متوسط  پلي اتيلن شكاف دار

  نصب

  ايجاد گرماي بيش از حد  متوسط  پلي اتيلن سوراخ شده

  )هزينه باال(احتمال سايش  خوب  )شناور(پلي استر بافته شده به هم پيوسته

پلي پروفيلن بافته شده به هم 

  )شناور(پيوسته

  هزينه باال  خوب

  )به آساني پاره مي شود( ارزان  ضعيف  )شناور(پلي پروفيلن قالبي

اثرات : انتشارات بخش ترويج دانشگاه جورجيا؛ هواي سرد و محصوالت باغي در جورجيا: منبع

  و معيارهاي محافظتي

  

(Caplan, 1988)  گزارش داد كه استفاده از پوشش هاي پالستيكي در محافظت

ي زماني كوتاه مدت موفقيت درجه سانتي گراد براي دوره ها - 2سبزيجات جوان از دماي 

درجه سانتي گراد  1دار براي تهويه هوا فقط  منفذاستفاده از پوشش هاي . آميز بوده است

دماي براي يخ بندان با  1دما را افزايش مي دهد در حالي كه پوشش هاي شناور يا معلق

استفاده از به نظر مي رسد . درجه سانتي گراد  نيز مي توانند محافظت نمايند -2حدود 

تونل هاي پالستيكي مناسب ترين پوشش موقتي باشد چرا كه بيشترين پايداري و مقاومت 

. را نسبت به آسيب ناشي از باد داشته و نصب آن نيز به طريقه مكانيكي صورت مي گيرد

ابعاد آن نسبت به نوع محصول، عرض و ضخامت پالستيك، محدوديت هاي مربوط به نحوه 

در ژاپن باغ داران از تونل هاي پالستيكي پوشيده . هويه بستگي داردنصب پالستيك و ت

از بقاياي گياهي از قبيل ني، كيف هاي كاغذي، كلش برنج و ساير مواد ي شده با حصيرهاي

نها دستگاه هايي را ابداع نموده اند كه آ.  محلي استفاده نموده و نتايج خوبي گرفته اند

                                                 
1  floating 
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استفاده قرار مي گيرد و از حصيرهاي تهيه شده براي براي بافتن حصير كلش برنج مورد 

  .(Ikeda, 1982)پوشانيدن درختان مركبات جهت محافظت از يخ بندان استفاده مي كردند

   

  اجتناب از شخم زدن 

مي رود وقوع يخ بندان براي محصول خطرناك باشد  راز انجام شخم در زماني كه انتظا

و فرج فراوان است كه در درون آن ها هوا قرار  خاك داراي خلل. بايستي خودداري نمود

دارد و هوا هادي گرمايي ضعيفي بوده و داراي گرماي ويژه پائيني است بنابراين خاك 

. داراي منافذ هوايي بيشتر و بزرگتر، تمايل بيشتري به انتقال گرما و ذخيره كمتر گرما دارد

ده و بنابراين باعث سردتر شخم زدن خاك باعث ايجاد منافذ هوايي بيشتر در خاك ش

گزارش نموده است كه  (Smith, 1975)كشور هلند  ازبراي مثال . شدن خاك مي شود

شخم زدن خاك در بهار نسبت شخم خاك در پائيز باعث وقوع خسارت بيشتري به 

با  ها اگر خاك شخم زده شده باشد، خرد كردن كلوخ ها و كوبيدن آن. محصوالت مي شود

ماشين آالت كشاورزي و سپس انجام آبياري باعث كاهش اندازه خلل و فرج خاك، افزايش 

قابليت هدايت گرمايي و ظرفيت حرارتي شده و در نتيجه بهتر شدن انتقال گرمايي و 

  .(Brindley , Taylorand webber , 1965)ذخيره گرما را در پي خواهد داشت

  

  آبياري

زيادي تحت تاثير محتوي آب  يزانزان گرماي خاك به مقابليت هدايت حرارتي و مي

خاك قرار مي گيرد و اختالفات قابل مالحظه اي در قابليت هدايت حرارتي و ظرفيت 

تقريبا تمامي مقاالت ). 9- 6شكل(هاي خشك و مرطوب مشاهده شده است گرمايي خاك

نه اشباع كردن مربوط به محافظت از يخ بندان توصيه به مرطوب نگه داشتن سطح خاك و 

 . آن مي كنند

(Snyder, paw U, and Thompson, 1987) ، 30توصيه مي كنند كه خاك تا عمق 

از آن عمق تغييرات دما غير قابل مالحظه  چرا كه پائين تر سانتي متر از سطح خيس شود

ب آمقدار  و مقدار آب الزم براي خيس كردن سطح خاك بستگي به نوع خاك. مي باشد

 50تا ) شني(هاي سبك  ميلي متر براي خاك 25به طور معمول . خاك داردموجود در 

  .كافي مي باشد) رسي( هاي سنگين ميلي متر براي خاك
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سانتي متري مهم مي باشد و اگر  30در مقياس ساليانه، انتقال حرارت در زير عمق 

ندان را خاك براي مدت زمان زيادي خشك باقي بماند، مي تواند عمليات محافظت از يخ ب

در نتيجه اگر خاك خشك باشد و احتمال وقوع بارش اندكي در قبل . تحت تاثير قرار دهد

متري خاك باعث باالتر  5/1تا  1از فصل يخ بندان وجود داشته باشد، خيس كردن عمق 

باغداران برخي اوقات قبل از افت . رفتن دماي سطح خاك در طي دوره يخ بندان مي شود

طي شب به منظور تيره تر نمودن خاك و افزايش جذب نور خورشيد،  دما به زير صفر در

خاك را خيس مي كنند ولي تبخير از سطح خاك خيس بيشتر از تبخير از سطح خاك 

بنابراين منافع خيس كردن سطح خاك معموال با افزايش هدر رفت انرژي . خشك مي باشد

  .در طي تبخير برابري مي كند

  

  جمع آوري گياهان پوششي

، نور بيشتري از شته باشدلف هاي هرز در سطح باغ يا تاكستان وجود داعچمن و  اگر

در . صورت مي گيردبيشتر سطح زمين منعكس مي شود و تبخير در طي ساعات روز 

انرژي ذخيره در خاك طي روز توسط گياهان پوششي كاهش پيدا كرده و لذا  نتيجه مقدار

ندان براي انتقال حرارت به سمت باالي سطح هاي يخ ب از انرژي كمتري در هنگام شب

پوشش گياهي همچنين بر روي انتقال انرژي از خاك به سطح . خاك وجود خواهد داشت

در در سطوح فوقاني پوشش گياهي تاثير مي گذارد و اين موضوع مي تواند  هتابش كنند

غ يا تاكستان بنابراين يك با. تفاوت دمايي بين خاك لخت و گياهان پوششي تاثير بگذارد

به نسبت هاي محصول  خت بين رديفلداراي پوشش چمن يا علف هرز نسبت به خاك 

  خسارت يخ بندان آسيب پذيري بيشتري خواهد داشت

(Blance etal., 1963; Bouchet, 1965; snyder, Paw u and Thompson 1987) .  

علمي متعدد  والت پوششي در منابعناشي از وجود محصتغييرات وسيع درجه حرارت 

گزارش شده است ولي تمام اين منابع تائيد مي كنند كه وجود محصوالت پوششي پتانسيل 

  . خسارت يخ بندان را افزايش خواهد داد

(Snyder and conne, 1993)،  به اين نتيجه از يك دماسنج مادون قرمز با استفاده

گراد گرم تر از خاك  درجه سانتي 3تا  1كه دماي سطح خاك لخت به طور كلي  رسيدند

متر در ماه هاي فوريه و 5/0ن و علف هرز با ارتفاع بيشتر از هاي داراي گياهان پوششي چم

گياهان پوششي در اوايل دسامبر با استفاده از علف كش ها از بين برده . مارس مي باشد
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ماه فرصت بود تا پوشش گياهي سطح باغ مجددا رشد كرده و اختالف  2شد و حدود 

. ولي در زمستان وضعيت جوي به طور كلي ابري و همراه با مه مي باشد. زياد شود دمايي

نها متوجه شدند كه در بيشتر روزها كف باغ داراي پوشش چمن بود و اگرچه يك مورد آ

چرا كه باد سطح . استثنايي در طي روزهاي بعد از وزش يك باد خشك قوي مشاهده شد

ده شده از چمن، خشك نموده و قابليت هدايت خاك لخت را بيشتر از سطح خاك پوشي

بعد از اين دوره زماني، . در خاك شده بودمانع ذخيره حرارت و  حرارتي را كاهش داده

در نتيجه بعد از چندين روز وزش باد . خاك لخت سردتر از خاك پوشيده از چمن شد

قابل خشك، خيس كردن سطح خاك لخت براي بهتر شدن انتقال و ذخيره گرماي خاك 

  .توصيه مي باشد

تا تاثير  ه استهاي هرز مورد مطالعه قرار گرفت هاي مختلفي براي كنترل علف روش

در ايالت كاليفرنيا مشخص  Napaهاي دره  متري در تاكستان 2/1دماي كمينه در ارتفاع 

با ماشين،  علف هاي هرز ها شامل چيدن اين روش  .(Donaldson et al., 1993) شود

هاي هرز بالفاصله قبل از انجام اندازه گيري ها و انجام شخم  شخم زدن و چيدن علف

كش نيز قبل از رسيدن ارتفاع علف  علف. مي باشدبسته به شرايط جوي و وضعيت خاك 

در برخي . متري در اواخر فوريه يا اوايل مارس مورد استفاده قرار گرفت 15/0هاي هرز به 

  . ه از علف كش ها دو بار انجام شدحاالت، استفاد

كرت هاي چيده شده يا در مقايسه تعداد روزهايي كه دماي حداقل سطح زمين 

نشان داده  2-6هاي شخم زده بود در جدول  يا برابر با كرت، كمتر سمپاشي شده بيشتر

مشابهي خاك تاثير و شخم زدن علف هاي هرز نتايج نشان مي دهد كه چيدن . شده است

در صورتي . هاي چيده شده اندكي سردتر از آنها هستند روي دماي كمينه دارد و كرتبر 

كش ها براي كنترل علف هاي هرز منجر به نتايج مشابه با دماي كمينه  كه استفاده از علف

تحليل فراواني وقايع با استفاده از آزمون كي دو نشان داد كه . بيشتر در اغلب روزها گرديد

در يك آزمايش . درجه بيشتر از ساير تيمارها بود 5/0تا  25/0ا دماي كمينه عموم

 درجه سانتي 9/0افزايش دما به ميزان متوسط ، (Leyden and Rohrbough, 1963)ديگر

كش  هاي يخ بندان كه چمن موجود توسط علف متري فقط در شب 5/1گراد را در ارتفاع 

  .شدديده از بين برده شد در مقايسه با وجود پوشش چمن 

از آنجايي كه فاكتورهاي متعدد هواشناختي، خاكي و گياهي بر روي دماي اندازه گيري 

ئه تصويري كلي و عمومي از محافظت اشده روي سطح گياهان پوششي تاثير دارند، لذا ار
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مي توان ولي به طور كلي . يخ بندان در خصوص مديريت گياهان پوششي ميسر نيست

رساندن گياهان پوششي در سطح باغ و تاكستان ها قطعا گفت كه جمع آوري و به حداقل 

  .سودمند مي باشد

محصوالت  ر روي هاي متعددي از تجربيات باغداران از خسارت هاي شديد ب مدل

گياهان پوششي و نيز خسارت كم و حداقل در همان محصول بدون گياهان  باكشاورزي 

  .پوششي وجود دارد

  

هرز  هاي كمينه كرت هاي چيده شده يا سمپاشي شده علف تعداد روزهايي كه دماي: 2-6جدول 

تا  1987دوره زماني مارس تا مه سالهاي (ها مي باشد شخم در تاكستان بيشتر، مساوي يا كمتر از تيمار

1989(  

  كش استفاده از علف  هاي هرز چيدن علف  سال

  گرمتر  مساوي  سردتر  گرمتر  مساوي  سردتر  

1987  18  39  7  4  21  24  

1988  22  44  13  1  21  58  

1989  7  32  4  2  23  17  

  

ي كمينه با اين واقعيت توصيف دما ف دراختال، (Donaldson et al., 1993)در آزمايش 

هاي چيده شده در سطح باغ باقي مانده بودند و مانع برخورد نور خورشيد به  كه علف شد

. يافته بودسطح خاك شده و در نتيجه انتقال گرما به سمت خاك شخم خورده كاهش 

مي شود كه نسبت به انتقال گرما عايق بوده و  ييشخم زدن خاك باعث ايجاد منافذ هوا

باعث افزايش تبخير مي شوند و در نتيجه حجم آب خاك كاهش پيدا كرده و ظرفيت 

 يده نشده بود و اين باعث بهتر شدنولي خاك بعد از شخم كوب. كم مي شودنيز گرمايي 

ش استفاده شده بود، تميزتر و سفت تر ك هايي كه در آنها از علف خاك. محافظت شده بود

  .و مرطوب تر از دو تيمار ديگر بودند

را به عنوان عايقي جلوي گرما به خاك ) چمن و علف هاي هرز(بلند  يگياهان پوشش

گرفته و مي توانند از خروج هواي سرد از سطح باغ جلوگيري نموده و از اين طريق باعث 

بلند سطح يخ زدگي  يگرچه از طرف ديگر گياهان پوشش. رت يخ بندان شوندافزايش خسا

بيشتري براي سيستم هاي حفاظتي آبياري باراني زير درخت فراهم نموده و بنابراين براي 
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 1مطالعه انجام شده در بولوگنا. (Evans, 2000)اين روش حفاظتي مفيدتر خواهند بود 

نيز نشان داد كه محصوالت پوششي در موقع استفاده از  ،(Anconelli et al., 2002)ايتاليا 

نها اين بود كه دماي سطح خيس آفرض . دنآبياري باراني زير درختان سودمند مي باش

گراد ثابت مي ماند و افزايش سطح باغ با رشد  شده در نزديكي دماي صفر درجه سانتي

گرچه وجود . داد محصول پوششي، سطح دماي صفر درجه سانتيگراد را افزايش خواهد

باغدار نيز به . محصوالت پوششي بلند مي تواند باعث بهتر شدن محافظت از يخ بندان شود

احتمال زياد نياز به اعمال يك روش محافظت فعال در صورت وجود محصوالت پوششي 

  .خواهد داشت

در محصوالت  (INA)هاي هسته ساز فعال يخ  غلظت باكتري درتغييرات وسيعي 

، )مركبات و انگور(ها كم است  در برخي حاالت، غلظت باكتري. ه شده استمختلف ديد

بنابراين . هاي هرز و غالت معموال زياد است درچمن و علف INAهاي  ولي غلظت باكتري

وجود محصوالت پوششي در داخل باغ يا تاكستان و يا مزرعه غالت در نزديكي يك باغ 

و افزايش پتانسيل  INAهاي  تعداد باكتريداراي محصول حساس به سرما، باعث افزايش 

  .خ بندان مي شودي

  

  خاك پوشانيدن

  پوشش هاي پالستيكي 

پوشانيدن مستقيم سطح خاك با پالستيك براي باال بردن دماي سطح خاك يك روش 

 اين روش به ويژه براي باغ. است كه مي تواند تا اندازه اي محافظت را تامين نمايد 2ماندگار

هاي محافظت وجود ندارد، مورد  باغچه كه امكان استفاده از ساير روشهاي كوچك يا 

در نجايي كه دماي هواي باالي سطح زمين با دماي سطح زمين آاز . استفاده قرار مي گيرد

، هر گونه مديريت كه دماي كمينه سطح را افزايش دهد، محافظت بيشتري را ارتباط است

  .انجام خواهد داد

ده مي توان براي تعيين و تائيد يك استراتژي مديريتي استفاده اغلب از يك آزمون سا

كه وجود يا عدم وجود پوشش آمده بود باغدار مركبات اين سوال پيش يك براي . نمود

 آغازپالستيكي شفاف بر روي سطح زمين در يك باغ مركبات تازه احداث شده قبل از 

                                                 
1  Bologna 
2  Viable 
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در سطح  دماي كمينه ثبت شده فصل يخ بندان، كدام يك بهتر است؟ پاسخ اينست كه اگر

گرمتر از سطوح بدون به طور دائم در طول شب براي سطوح پوشيده شده از پالستيك  باغ

الستيكي باشد، لذا بهتر است پالستيك بر روي سطح زمين باقي بماند ولي اگر پپوشش 

ا ه خاك پوشانيده شده با پالستيك دماي كمينه پائين تري داشته باشد بايستي پالستيك

صاف بعد از غروب آفتاب باغدار بخش  د وتوصيه شد كه در چند شب سر. جمع آوري شوند

كوچكي از پالستيك را جمع آوري و تعدادي دماسنج كمينه ثبات را در سطح خاك لخت 

 در واقع اين آزمون نبايستي در طي شرايط. و تعدادي ديگر را در روي پالستيك قرار دهد

راهنمايي الزم به باغدار در خصوص ثبت دماها و اينكه كدام  .زير صفر انجام شود دمايي

غير سطح با دماي گرمتر براي محافظت . سطح، دماي مينيمم كمتري داشت ارائه شده بود

  . فعال مناسبتر مي باشد

 گرچه نتايج آزمايش منتشر نشده است ولي نويسندگان خاطر نشان كرده اند كه مالچ

حرارت را به خاك افزايش مي دهند، به طور مناسبي  هاي پالستيك شفاف كه انتقال

سطح زمين در دماي كمينه باال رفتن و باعث  افزايش دادهذخيره حرارت در داخل خاك را 

از آنجايي كه دماي سطح رابطه نزديكي با دماي هوا در داخل كانوپي محصول . مي شوند

ستيك سياه تابش قابل پال. دارد، دماي سطح باالتر باعث محافظت بيشتر خواهد شد

مالحظه اي دريافت و جذب مي كند ولي فضاي پر از هواي بين پالستيك و سطح زمين از 

در نتيجه . انتقال گرما به خاك كه ظرفيت حرارتي در آنجا باالتر است، جلوگيري مي كند

  . پالستيك سياه تاثير كمتري در حفاظت از يخ بندان دارد

انيدن با پالستيك باعث بهبود ذخيره گرما مي خيس كردن سطح خاك قبل از پوش

اين . شود كه باعث افزايش دماي كمينه سطح شده و محافظت بيشتري را ايجاد مي نمايند

د انرژي تابشي نموضوع به ويژه براي پالستيك هاي شفاف صادق است كه اجازه مي ده

  .بيشتري به سطح خاك برسد

اك قبل از قرار دادن پالستيك روي بخشي از علت افزايش دماي سطح زماني كه خ

زمين خيس مي شود، اينست كه آب از سطح خاك تبخير شده و سپس با سرد شدن 

اين . مي شود تبديل به مايعپوشش و رسيدن دما به نقطه شبنم، بخار آب در ته پالستيك 

موضوع باعث تبديل گرماي نهان به گرماي محسوس در زير پالستيك شده و باعث مي 

  .اي سطح گرمتر باقي بماندشود دم

  



 روشهاي محافظت غير فعال: فصل ششم                                                                                              

185  

  مالچ هاي آلي 

گياهي انتقال حرارت به داخل خاك را كاهش داده و از اين رو باعث آلي يا مالچ هاي 

 Snyder, pherson and). افزايش آسيب پذيري محصول نسبت به يخ بندان مي شوند

Hatfield, 1981) را بر روي دماي كمينه در باغات مركبات  1تاثير جمع آوري بقاياي برگ

آوري بقاياي برگ زير درختان   مورد بررسي قرار داده و متوجه شدند كه جمع آوري جمع

به اين   (O’Connell and Snyder, 1999)ولي. مركبات هيچ منفعتي در اين مورد ندارد

ها جمع آوري شود،  زير درخت به همراه بقايايها  نتيجه رسيدند كه اگر بقاياي بين رديف

هرس درختان مربوط تفاوت در بخشي از اختالف بين اين دو آزمايش به . سودمند است

بعد از آزمايش اول، باغداران شروع به انجام هرس درخت كردند تا امكان ورود نور . بود

ها، جمع آوري بقاياي  بر اساس اين آزمايش. بيشتر به كف باغ در زير درخت فراهم شود

تا حدودي مي تواند براي محافظت از يخ بندان  انهاي درخت بين رديفجود در مو برگ

  . داشته باشدفايده 

مي خاك  جابجا شدندر اقليم هاي خيلي سرد كه آب موجود در خاك يخ مي زند، 

در صورت وجود پوشش برفي، خسارت به ريشه . تواند باعث ايجاد خسارت به ريشه شود

برف در مقابل تغييرات روزانه زياد دماي خاك ،  2از يخ بندانناشي از جابجايي خاك ناشي 

در صورت عدم وجود برف، مالچ هاي طبيعي بعضي مواقع براي . عايق محسوب مي شود

كاهش تغييرات روزانه دماي خاك و خسارت به ريشه ناشي از يخ بندان خاك مورد 

هايي كه خاك يخ نمي  باغولي استفاده از مالچ هاي طبيعي در . استفاده قرار مي گيرند

زند، بايستي خودداري كرد چرا كه باعث مي شود در طول روز گرماي كمتري در خاك 

  . ذخيره شود

باعث كاهش تبخير مي شود ولي ) از قبيل حصير، خاك اره(وجود مالچ هاي طبيعي 

ن مالچ ها باعث كاهش جريان گرما از سطح زمي. كاهش مي دهد دماي كمينه روزانه هوا را

پائين تر مي شوند كه منجر به كمتر سطح زمين به هوا شده و باعث وقوع دماي كمينه 

براي مثال، توت فرنگي كاران از خطرات ناشي از استفاده . شدن دماي كمينه هوا مي شود

  .(Bouchet, 1965)زودهنگام مالچ ها در بهار مطلع مي باشند 

  

                                                 
1  Leaf litter 
2  Frost heaving 



                                                                                               كشاورزيمحافظت از يخ بندان در  186

 

 
 

  رنگ كردن تنه درختان

دمايي، ترك مي  شديدپوست درختان خزان كننده بعضي از مواقع به دليل نوسانات 

موقعي كه جلو نور خورشيد به صورت ناگهاني گرفته شود، دماي پوست درخت به . خورد

هاي طولي بر روي پوست درخت مي  طور قابل مالحظه اي افت نموده و باعث ايجاد ترك

سلسيوس عموما در درجه  20ست درخت در حد اختالف بين دماي هوا و دماي پو. شود

تنه درختان خزان كننده مشاهده شده است كه در آن قسمت بيشتري  قسمت آفتاب گير

يك روش كاهش اين مشكل رنگ آميزي تنه درختان با التكس . خسارت رخ مي دهد

اين كار باعث . درصد آب رقيق شده است مي باشد 50سفيد قابل حل در آب كه با 

  .(Powel and Himerlrick, 2000)نور خورشيد در طي روز مي شود انعكاش

رنگ كردن  بهتر است . خودداري نمودبايستي از به كار بردن رنگ هاي روغني و سمي 

. درجه سانتي گراد است صورت گيرد 10تنه درخت در اواخر پائيز كه دماي هوا باالي 

م شده است كه رنگ سفيد، مواد عالوه بر جلوگيري از ترك برداشتن پوست درخت، معلو

عايق يا ساير پوشش ها مقاومت در برابر خسارت يخ بندان را در درختان هلو افزايش مي 

  .(Jensen, Savage and Hayden, 1970)دهند

در اواخر زمستان مي سطحي تنه درخت باعث كاهش دما كامبيوم  رويگ يا پوشش رن

رخت ايجاد شده است و مقاومت به يخ بندان را شود كه به دليل تابش روزانه بر روي تنه د

درخت سيب به ميزان زيادي دماي  سفيد رويمعلوم شده است كه رنگ . كاهش مي دهد

و احتمال  ي را چند روز به تاخير مي اندازدپوست را كاهش مي دهد و همچنين گلده

  .(Zinoni et al., 2002a) وقوع خسارت يخ بندان را كم مي كند

  

  انتنه درختپوشش هاي 

اي محافظت درختان مركبات جوان مرسوم مي رب استفاده از پوشش هاي عايق

پوشش هاي عايق از موادي ساخته شده اند كه داراي محفظه هاي . (Fucik, 1979)باشد

ولي اگر محفظه هاي هوايي با . هوايي هستند و نسبت به انتقال حرارت مقاوم مي باشند

براي مثال يك آشپز به راحتي . ششي شديدا افزايش مي يابدآب پر شوند، قابليت هدايت پو

با تجربه اي از آشپز  مي تواند يك ماهي تابه داغ را با دستمال اجاق خشك بردارد ولي هيچ

قابليت هدايت حرارتي . براي اين منظور استفاده نخواهد كرد سيك دستمال اجاق خي

ايي آن با آب پر شده اند لذا دستمال اجاق خيس خيلي بيشتر است چرا كه منافذ هو
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به طور مشابه يك فاكتور مهم براي . حرارت به راحتي مي تواند از داخل آن عبور نمايد

استفاده از پوشش هاي عايق اطمينان از نبودن آب در داخل منافذ هوايي پوشش هاي 

  .عايق مي باشد

(Fucik, 1996)، در  2و پلي اورتان 1گزارش نمود كه استفاده از پوشش هاي پشم شيشه

درجه سانتي گراد باالتر از دماي  8حدود به اطراف تنه هاي درخت دماي داخل پوشش را 

استفاده از پوشش هاي تنه هاي درختان نرخ افت دما را  .كمينه هوا افزايش داده است

كاهش مي دهند و در نتيجه زمان قرار گيري در معرض دماي آسيب رسان كاهش مي 

دماي پوست  نرخ تغييرتوصيه نمودند كه از نسبت   (Fucik and Hense, 1996). يابد

يي پوشش آدرخت در ساعت به نرخ تغييرات دماي هوا بر ساعت به عنوان شاخص كار

. براي اين شاخص به عنوان محافظت خوب پيشنهاد شده است 45/0مقدار . استفاده شود

(Fucik, 1979)،  76را به ترتيب براي پلي اورتان  92/0، و 58/0، 47/0نسبت هاي 

براي يك شب كه دماي   3هاي داراي جريان هواميليمتر و پوشش  25ميليمتر، پلي اورتان 

تنه درختان پوشانيده شده . كاهش داشت، گزارش نموده است C/h ° 11/1ميزان  ههوا ب

ان در دو پوشش ديگر يخ آسيب نديده بودند در حاليكه تنه درخت mm 76با پلي اورتان 

كه نسبت دماي  ندمشاهده نمود، (Savage, Jenson and Hayden, 1976). زده بودند

بود كه قابل  38/0پوست درخت به هوا براي پوشش فويل آلومينيومي داراي پشم شيششه 

  .ميلي متر مي باشد 75مقايسه با پلي اورتان 

پرتقال، گريپ (ختان جوان مركبات حتي در طي يخ بندان هاي فرارفتي شديد، تنه در

با استفاده از پوشش پشم شيشه داخل شبكه سيمي و اسفنج پلي ) پرتقال ترش يافروت 

زماني كه اندام هاي حفاظت  .(Fucik, 1079; Hense , 1969b)اورتان محافظت شده اند

به طور . رشد مي كند 4محل پيوندسال از  3الي  2نشده آسيب ببينند، شاخه جديد طي 

 .(Fucik, 1979)سال از دور درخت برداشته مي شود  4تا  3كلي تنه درخت بعد از 

مشاهده شده است كه پوشانيدن تنه درختان مركبات جوان با استفاده از كيسه هاي آب 

محافظت بهتري را نسبت به اسفنج هاي پشم شيشه يا پلي اورتان انجام مي 

  .  (Raposo, 1967)دهند

                                                 
1  Fiberglass 
2  Polyurethane 
3 Air flow 
4 Graft 
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در موقع يخ زدن آب، انرژي نهان آزاد شده و نرخ افت دما در سطح تنه درخت را 

 2/0هزينه پوشش هاي اطراف تنه درخت را در حدود  (Fucik, 1979). كاهش مي دهد

  .دالر بيشتر از هزينه ساالنه ايجاد و جمع آوري موانع خاكي براي هر درخت برآورد نمود

ان نياز به هزينه نگهداري ندارد لذا فقط نياز به از آنجايي كه پوشش دور تنه درخت

استفاده از . دالر براي هر درخت مورد نياز مي باشد 15/0هزينه برداشتن پوششها به ازاي 

توجه حيوانات جونده به . پوشش دايمي براي تنه درختان مقرون به صرفه تر مي باشد

ر محافظت از ساير آسيب ها و نيز وجود پوشش د. جلب نمي شود 1سمت مواد پلي اورتان 

تنها اشكال عمده پوشش ها افزايش احتمال وقوع مشكالت مربوط به . نيز مفيد مي باشد

يكي از مشكالت ناشي از .......) توسط (پوسيدگي ريشه . هاي گياهي مي باشد بيماري

بنابراين محل اتصال جوانه ها به درخت بايستي حداقل . پوشانيدن تنه درختان مي باشد

بايستي پوشش دور تنه درخت در اطراف آن محكم . متر باالتر از سطح خاك باشد 15/0

  .شوند تا از بيرون ماندن سطوح جلوگيري شود

  

  ها كنترل باكتري

. يخ در دماي صفر درجه سانتي گراد ذوب مي شود ولي الزاما در آن دما يخ نمي زند

). فرآيند تشكيل هسته هاي يخ(براي يخ زدن آب، بايستي فرآيند تشكيل يخ آغاز شود 

صورت مي گيرد كه آب موجود تا دماهاي خيلي زماني تشكيل يكنواخت هسته هاي يخ 

هاي آب بدون مواد خارجي يا  و مولكول) - C  ° 40زيربراي مثال تا (پائين سرد شده باشد 

  .نمايند) يخ(هر نوع تحريك ديگر شروع به تشكيل ساختار بلوري 

تشكيل غير يكنواخت هسته هاي يخ زماني به وجود مي آيد كه تحريك آب فوق سرد 

براي آغاز فرآيند ) هسته هاي يخي(به يخ زدن صورت گرفته باشد و يا ذرات خارجي 

بر روي  2نقره  براي مثال پاشيدن ذرات يدور. دبلورهاي يخ مورد استفاده قرار گير تشكيل

نقره  ورابرها باعث يخ زدن قطرات آب فوق سرد موجود در ابر مي شود چرا كه ذرات يد

  .باعث آغاز مرحله تغيير حالت آب از مايع به يخ مي شوند

                                                 
1  Poly urethane 
2  Silver Iodide 
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هاي  روي سطح گياهان باكتريعامل اصلي تشكيل يخ بر  - C  °5در دماهاي باالتر از 

برخي از گياهان  در مشاهده شده است كه. (Lindow, 1983)هستند  1هسته ساز يخ فعال

درجه سانتي  - 10الي  - 8نسبتا استريل موجود در گلخانه ها تا زماني كه دما به كمتر از 

باكترهاي . (Lindow, 1983)گراد نرسيده باشد، تشكيل هسته هاي يخ اتفاق نخواهد افتاد 

، Erwinia berbicola: كه باعث تشكيل هسته هاي يخ مي شوند عبارتند از INAاصلي 

Pseudomonas Syringae  ،P. fluorescens, P. syringae   وE. berbicola  كه موجب

بعد از  .(Lindow, 1983)مي شوند  - C  °1تشكيل هسته هاي يخ در دماي باالتر از 

مثل روزنه (ياه، يخ از طريق منافذ موجود در سطح گياهان هاي گ تشكيل در سطح اندام

وقوع يا عدم وقوع . گسترش پيدا مي كند 2به سمت داخل گياه و فضاي خارج سلولي) ها

  .خسارت ناشي از تشكيل يخ در فضاي برون سلولي بستگي به ميزان حساسيت گياه دارد

مي گيرد ولي احتمال  گرچه آغاز فرآيند تشكيل هسته هاي يخ با يك باكتري صورت

بنابراين كاهش تعداد . وجود خواهد داشت INAهاي  خسارت باال با تعداد باالي باكتري

به طور كلي حشر كش ها . باعث كاهش پتانسيل يخ بندان خواهد شد INAهاي  باكتري

، ها مورد استفاده قرار مي گيرد براي از بين بردن باكتري) از قبيل تركيبات مسي(

به شمار  INAهاي  كه به عنوان رقيب باكتري 3هاي غير هسته ساز فعال باكتريهمچنين 

درصد  10تا  1/0معموال . مي روند نيز براي كاهش تعداد اين باكتري ها استفاده مي شوند

ولي تعداد  (Lindow, 1983)هستند  INAهاي موجود در سطح گياهان از نوع  از باكتري

و پايين نگه داشتن جمعيت  INAهاي  ابت با باكتريبيشتر براي رق NINAهاي  باكتري

بيشتر در سطح گياه باعث  NINAهاي  بنابراين پاشيدن باكتري. آنها كافي نمي باشد

در حالت . و در نتيجه كاهش تعداد آنها مي شود INAهاي  افزايش رقابت آنها با باكتري

افي مي باشد چرا كه ، معموال يكبار پاشيدن باكتري كNINAهاي  استفاده از باكتري

با رشد گياه به تدريج افزايش يافته و قدرت رقابت با  NINAهاي  جمعيت باكتري

از  باكتري هادر صورت استفاده از مواد باكتري كش، . را خواهند داشت INAباكتريهاي 

بين مي روند ولي مجددا تعداد آنها در گياهان زياد مي شود بنابراين به منظور پايين نگه 

. استفاده از باكتري كش ها بايستي مرتبا تكرار شود INAهاي  ن جمعيت باكتريداشت

                                                 
1  INA 
2  Extracellular 
3  NINA 
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ها مي باشد  در باكتري 1همچنين علت اصلي ايجاد هسته هاي يخ وجود اسيدهاي آمينه

بنابراين استفاده از باكتري كش ها بايستي زودتر از وقوع يخ بندان ها صورت مي گيرد به 

هاي  پاشيدن زود هنگام باكتري. اسيدهاي آمينه شودترتيبي كه باعث كاهش مقدار 

NINA هاي  نيز امكان رقابت را فراهم مي نمايد، تا تعداد باكتريINA كاهش يابد .

مي  NINAو  INAهاي  استفاده از باكتري كش ها باعث از بين رفتن هر دو نوع باكتري

ا براي هدفي به جز شود و اين موضوع زماني ايجاد مشكل خواهد نمود كه باكتري كش ه

  .محافظت از يخ بندان مورد استفاده قرار گرفته باشند

به دنبال سه بار استفاده از مواد  2بخش 100تا INA 10هاي  كاهش تعداد باكتري

در يك هفته در زمان باز شدن جوانه هاي درختان ) مثل هيدروكسيد مس(باكتري كش 

درصد گلدهي آنها  10در زمان  NINAبتي هاي رقا بادام و يا يك بار استفاده از باكتري

بر روي  NINAهاي  تاثير باكتري.  (Lindow and Connell, 1984)مشاهده شده است

بعد از پاشيدن آنها بر روي سطوح گياهان اندك بود ولي اين  INAهاي  جمعيت باكتري

باعث كاهش تعداد  NINAهاي  استفاده از باكتري. تاثير با گذشت زمان افزايش يافت

هاي اسپورشد و استفاده از هر دو آنها باعث كاهش آسيب يخ بندان به  INAهاي  يباكتر

مواد  عالوه بر پاشيدن. درجه سانتيگراد سرد شده بودند، گرديد - 3جدا شده كه تا دماي 

مطالعات آزمايشگاهي نشان ، ها مي شود كه باعث كشته شدن يا رقابت با باكتري شيميايي

و نيز فلزات سنگين به شكل  PHتحت تاثير ميزان  INAهاي  د كه فعاليت باكتريدا

 ,.Lindow et al)قرار مي گيرد نيز و نيز مواد شوينده كاتيوني ) مثال مس و روي(محلول 

 در ايجاد هسته هاي يخ توسط باكتري INAهاي  مواد شيميايي كه قدرت باكتري. (1978

بازدارنده هاي هسته  "تحت عنوان برندمي د ساعت از بين ها را در مدت چند دقيقه تا چن

براي مثال در يك آزمايش بر روي . (lindow, 1983)ناميده مي شوند "ساز يخ باكتريايي

افت نمود، معلوم شد كه مواد  سلسيوسدرجه  -3، زماني كه دما به 3بارتلت  درختان گالبي

 5/0(و اوره ) مول 05/0( ZnSO4) + مول 5/0(، اوره ) مول Na2CO3 )1/0ضد باكتري 

بخشي از آسيب روي ميوه را  29/0و   16/0،  11/0به ترتيب ) مول 1/0( NaCO3 ) + مول

مزيت مهم اين . از صدمه را شامل مي شد 95/0ها  باعث شدند در حالي كه كنترل باكتري

يكي از عيوب اين مواد . بندان در شب مي باشدمواد امكان استفاده از آنها قبل از وقوع يخ 

                                                 
1  Amino Acid 
2  Fold 
3  Bartlett 
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همچنين اين مواد قابل حل در آب بوده و لذا . در گياهان مي باشد 1امكان ايجاد مسموميت

بارندگي مي تواند باعث شسته شدن آنها از روي سطح گياه شده و لذا استفاده مجدد از 

ه عنوان مواد محافظت كننده از برخي از اسپري هاي موجود در بازار ب. آنها نياز خواهد بود

يي آنها وجود آولي در اكثر حاالت شاهدي مبني بر كار. آسيب يخ بندان معرفي مي شوند

ها، استفاده از  كليه اقدامات براي از بين بردن باكتري. ندارد و يا شواهد اندكي وجود دارد

 و ال يخ بندانباعث كاهش احتم INAهاي  يا غير فعال كردن باكتري رقيب  هاي باكتري

جلوگيري از آسيب يخ بندان مي شود، در عين حال تاثير اكثر اسپري هاي حفاظت از يخ 

قبل از استفاده از هر . معلوم نشده است INAهاي  بندان موجود در بازار بر روي باكتري

است اطالعات الزم در خصوص اين اسپري ها از  الزمنوع اسپري محافظت از يخ بندان، 

ذكر اين موضوع به معني بي اثر بودن . هاي معتبر گرفته شود ي و يا آزمايشگاهمراكز علم

اسپري ها نمي باشد بلكه هدف بيان كم بودن شواهد مبني بر موثر بودن آن و نيز احتمال 

از خريدن مواد شيميايي كه تحت عنوان مواد محافظت كننده از . كار نكردن آنها مي باشد

معرفي مي شوند،  و از دست دادن آب هش ميزان خشك شدنآسيب يخ بندان از طريق كا

آسيب يخ بندان ناشي از صدمه به ديوارهاي سلولي است كه به دليل . خودداري نماييد

يعني (خسارت يخ بندان به تعرق . هاي گياه صورت مي گيرد خروج آب از داخل سلول

هاي موفقيت آميز باغداران  موارد نادري از تجربه. ارتباطي ندارد) تبخير از برگ هاي گياه

. در استفاده از اسپري هاي شيميايي براي مقابله با آسيب يخ بندان گزارش شده است

براي . رش شده استاهاي دانشگاهي به خوبي كنترل شده گز بيشتر نتايج مثبت از آزمايش

از قبيل روي، مس، و مواد (استفاده از اسپري هاي شيميايي گزارش شده است كه مثال 

معدود در تحقيقات علمي برخي از  نتيجه و فايده قابل اندازه گيري بر اساس) ضد تعرق

نداشته است از يخ بندان محافظت رختان خزان كننده در ايالت واشنگتن آمريكا زمينه 

(Evans, 2000) .هاي هسته ساز نيز خيلي  همچنين اسپري هاي از بين برنده باكتري

عي هسته ساز يخ به مقدار فراوان در پوست درخت، ساقه و مفيد نيستند چرا كه مواد طبي

 ,Evans)ساير اندام ها وجود دارد كه مي توانند جايگزين باكتري هاي هسته ساز شوند 

نتايج بدست آمده از بكارگيري اسپري هاي شيميايي براي محافظت از آسيب يخ . (2000

در  INAنوع وسيع باكتري هاي بخشي از مشكل به ت. بندان با همديگر متفاوت مي باشند

در درختان انگور  INAبراي مثال جمعيت باكتري هاي . محصوالت مختلف مربوط مي شود

                                                 
1  Phytotoxicity 
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و مركبات كم مي باشد در صورتيكه درختان خزان كننده و چمن داراي تعداد زيادي از 

. ودبخشي از تفاوت در نتايج مطالعات به اين اختالفات مربوط مي ش. اين باكتري ها هستند

. عالوه بر اين، زمان استفاده و غلظت اسپري هاي شيميايي هنوز در حال مطالعه مي باشند

در تشكيل هسته هاي يخ  INAبه طور خالصه، به خوبي معلوم شده است كه باكتري هاي 

در گياهان نقش دارند و بنابراين كاهش تعداد اين باكتري ها مي تواند معيار مناسبي از 

ولي مطالعات بيشتري براي تعيين سودمندي . دان در نظر گرفته شودمحافظت از يخ بن

و نيز تعيين مديريت بكارگيري آنها براي نيل به نتيجه موفقيت  INAكنترل باكتري هاي 

  .آميز مورد نياز مي باشد

  

  تيمار بذور با استفاده از مواد شيميايي

و بذور آنها   )گوجه فرنگيذرت، خيار، پنبه و (محصوالتي چون  د متعددي از تيماررموا

گزارش شده  ثانويه عناصر و ) Cu, B, Mg, Zh, Al, Mo, Mn (ريز مغذي هابا مواد حاوي 

 Bagdonas, Georg and)است كه منجر به افزايش مقاومت آنها به يخ بندان شده است

Gerber, 1978).  
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  فصل هفتم
  محافظت فعال روش هاي

  

ست كه در طي يك شب يخ بندان تابشي اروش هاي محافظت فعال شامل اقداماتي 

  :اين روش ها عبارتند از. براي كم كردن اثرات دماهاي زير صفر انجام مي گيرد

  ها بخاري �

 دستگاه هاي توليد كننده باد �

 )بالگردها(هليكوپترها  �

 آبياري سطحي �

 عايق هاي اسفنجي �

 هاي توليد كننده مه دستگاه �

 روش هاي فعال تركيبي �

براي مثال . روش به امكانات محلي و قيمت تجهيزات مورد نياز بستگي دارد هزينه هر

. ارائه شده است 1-7برخي از هزينه هاي الزم براي سيستم هاي حفاظتي مرسوم در جدول 

براي ( منافع سيستم بستگي به استفاده چند جانبه آن دارددرعين حال در بعضي موارد 

هزينه ها و سود انتخاب هر سيستم ). به كار مي روندمثال آب پاش ها كه براي آبياري نيز 

. ارائه شده است "ارزيابي اقتصادي روش هاي محافظت "اين كتابجلد دوم فصل دوم در 
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 ولي مفاهيم كاربردي، مديريت مناسب، مزايا و معايب هر روش محافظت فعال در اين فصل

  .مورد بحث قرار گرفته است) فصل هفتم(

  بخاري ها

انرژي از دست رفته محصول در شرايط يخ بندان، جبران  يجايگزين ش هاييكي از رو

در انواع مختلف از بخاري ها ) جامد، مايع يا گاز( آن با سوزاندن مقدار زيادي مواد سوختني

قرارگيري بخاري ها نسبت به محصوالت كشاورزي،  موقعيتبسته به محل و . مي باشد

و باعث  شده دريافته مستقيما توسط اندام هاي گياهي تشعشعات ايجاد شد بخشي از

  . افزايش دماي محصول مي شود

عالوه بر اين، هواي گرم شده توسط بخاري به راحتي منتقل مي شود و در صورت وجود 

هوا به سمت محصوالت و  1باد يا استفاده همزمان از دستگاه هاي توليد باد، همرفت اجباري

بودن بخاري  شرايط جوي مناسب براي كارآمد. صورت مي گيرد ينيز در هواي باالي كانوپ

  . شديد مي باشددمايي جوي آرام به همراه باد و وارونگي  ها وجود

  

هزينه هاي برآورد شده بر حسب دالر تعداد سيستم هاي حفاظتي مورد نياز در هر هكتار و : 1-7جدول

يوه خزان كننده و باغات انگور ايالت واشنگتن در باغات درختان م 2000مريكا در هر هكتار براي سال آ

  (.R.G. Evans, Pers. Comm)آمريكا 

   تعداد  روش محافظت

  )هكتار در(

 نصب هاي هزينه

  )هكتار/دالر(

هزينه هاي استفاده 

  )بر هكتار دالر(

دودكش با هاي نفتي  بخاري

  )كهنه(معكوس 

  08/93  1112تا  988  99

دودكش با بخاري هاي نفتي 

  )نو(معكوس 

  08/93  2965تا  2471  99

  98/103  9884تا  6178  153  پان فشردهروبخاري هاي با سوخت پ

  10/4  2965تا  2224  -   آبياري باراني روي محصول

  25/4  3459تا  2224  -  آبياري باراني زير محصول

  25/4  3706تا   2471  -  زير محصول ريز پاش هاي

  

                                                 
1  Forced convection 



 195  روشهاي محافظت  فعال: فصل هفتم                                                                                                   

                                                                                                         
 

استفاده از بخاري ها براي محافظت محصوالت كشاورزي از يخ بندان براي حداقل 

. روش استفاده از آنها نيز به خوبي شناخته شده است و بوده است مرسومسال اخير  2000

يك گروه بخاري هايي هستند كه دماي . به طور كلي بخاري ها به دو گروه تقسيم مي شوند

و گروه ديگر به صورت ) مثل بخاري هاي دودكش دار(د اجسام فلزي را افزايش مي دهن

محافظت محصوالت با استفاده از بخاري هاي . عمل مي كنند 1بدون دودكش و آتش باز

تا  ،باغي نياز به تجهيزات فني دارد و كشاورزان استفاده از بخاري ها را ترجيح مي دادند

اينكه تاثير آنها در آلوده كردن هوا و هزينه هاي باالي تهيه سوخت در مقايسه با ارزش و 

در . قيمت تمام شده آنها را براي بسياري از محصوالت باال برد ،قيمت محصوالت كشاورزي

هاي  روش تكميلي براي ساير روشيك حال حاضر استفاده از بخاري ها عمدتا به عنوان 

قيمت محدود مي  يخ بندان هاي شديد و نيز براي محصوالت گرانگام تي در هنظمحاف

  . شود

  :در اين قسمت از كتاب، عناوين زير مورد بحث قرار گرفته اند

 مباني نظري �

 اثرات دود �

 نياز بخاريمواد مورد  �

 نصب و مديريت بخاري �

 بخاري هاي با سوخت پروپان و گاز طبيعي �

 بخاري هاي با سوخت جامد �

 اربخاري هاي سي �

  مباني نظري

تلفات طبيعي انرژي از يك محصول در طي يك شب يخ بندان از ميزان دريافت انرژي 

انرژي عمدتا به صورت تابش . بيشتر است و اين مسئله باعث مي شود كه دما كاهش يابد

خالص از دسترس خارج شده و بخشي از تلفات از طريق شارهاي گرماي محسوس و جريان 

تشكيل (در صورت وقوع تراكم ). 1-7شكل(سطح خاك جبران مي شود حرارت از اعماق به 

گرماي نهان آزاد شده نيز مي تواند بخشي از تلفات انرژي را جبران ) يخ بندانوقوع شبنم يا 

                                                 
1 Open fires 
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را براي جبران هدررفت خالص انرژي تامين مي كنند  (Q)بخاري ها انرژي تكميلي . نمايد

كافي به كل محصول به ترتيبي كه تمام انرژي در صورت اضافه شدن گرماي ). 1- 7شكل (

 ولي در استفاده از بخاري ها ناكارآمدي. تلف شده جبران شود، دما كاهش نخواهد يافت

هايي هم وجود دارد و در برخي از شرايط ويژه تامين انرژي الزم براي باال بردن بهره وري 

  .بخاري ها به لحاظ اقتصادي مقرون به صرفه نخواهد بود

حي و مديريت مناسب بخاري ها، كارآيي آنها را تا آن حد كه بتوانند در بيشتر طرا

ولي در صورت عدم وجود . دادخواهد افزايش شرايط يخ بندان هاي تابشي مفيد واقع شوند، 

بهمراه وزش باد، ممكن و وارونگي دمايي و يا زماني كه وارونگي اندكي وجود داشته باشد 

  .فراهم نمايندافظت كافي را است بخاري ها نتوانند مح

دريافت حرارت محافظت محصوالت از آسيب يخ بندان توسط بخاري ها هم از طريق 

محصوالت اطراف و هم ايجاد اختالط همرفتي هوا در داخل اليه وارونگي  مستقيم از سوي

  .صورت مي گيرد) 2-7شكل (دما 

  

  
  

، (Rn)انرژي عبارتند از جريان انرژي خالص باغ  موجود در يك جعبه فرضي كه جريان هاي : 1-7شكل 

 (LE)گرماي نهان ،(G)جريان گرماي فرارفتي از سطح زمين  ،(H)جريان گرماي محسوس افقي و عمودي 

    (Q)و انرژي  اضافه شده از طريق بخاري ها
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يابد، سپس هواي داغ صعود مي كند تا آنجايي كه دماي آن به حدود دماي هواي اطراف كاهش : 2-7شكل 

شده و نزول كند، اين وضعيت الگوي چرخش را ) چگال تر(پخش شده و سرد مي شود تا اينكه سنگين تر 

  .ايجاد مي كند

  

بيشتر انرژي ايجاد شده از بخاري ها به صورت گازهاي داغ مي باشد كه باعث گرم شدن 

انرژي . مي كندهوا مي شود و اين كار عمدتا هواي اطراف بخاري را از طريق همرفت گرم 

تابشي بخاري ها به صورت مستقيم به سمت گياهان موجود در اطراف آن حركت مي كند 

ولي بسته به تراكم و ساختار تاچ پوشش . كه در مسير مستقيم بخاري ها قرار دارند

محصول، تنها درصد كمي از انرژي تابشي ايجاد شده از دودكش بخاري ها توسط محصول 

  .جذب مي شود

انرژي الزم براي جلوگيري از بروز خسارت در طي يخ بندان تابشي تقريبا برابر با ميزان 

منهاي جريان گرمايي ) وات بر متر مربع - 50تا  - 90براي مثال (هدررفت خالص انرژي 

محسوس و گرماي مقدار . محسوس رو به پائين و جريان گرمايي رو به باالي خاك مي باشد

شار گرمايي خاك متفاوت بوده و بستگي به شرايط محلي دارد ولي هريك از اين دو مي 

معموال نياز حرارتي براي . وات بر متر مربع مشاركت داشته باشند 40تا  20توانند از 

ميزان . وات بر متر مربع مي باشد 40تا  20محافظت از آسيب ناشي از يخ بندان بين 

وات بر متر مربع است كه بستگي به نوع  280تا  140ز بخاري معموال گرماي توليد شده ا
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بنابراين مقدار زيادي از انرژي توليد شده از . و تعداد بخاري ها دارد 1سوخت، درجه اشتعال

و بنابراين  نقشي در گرم كردن هوا يا گياهان نخواهد داشتبخاري ها به هدر رفته و 

رآيي طبق تعريف عبارت از مقدار انرژي توليد شده كا. روش نيز كاهش مي يابد 2اييكار

در عين حال مديريت مناسب . توسط بخاري ها تقسيم بر ميزان انرژي مورد نياز مي باشد

 . مي تواند كارآيي انرژي توليد شده توسط بخاري ها را افزايش دهد

گراد مي  درجه سانتي 1000تا  635از دودكش بخاري بين  شده رجادماي هواي خ

. لذا هواي گرم با چگالي كم بعد از خروج از بخاري به سرعت صعود مي كند ،اشدب

كه هواي گرم در حال صعود است، به دليل مجاورت با هواي سرد اطراف،  همانطوري

انبساط بسته هاي هواي گرم و تابش آنها، به سرعت سرد مي شود تا به ارتفاعي برسد كه 

سپس هوا پخش شده و با بقيه هواي . ا برابر شوددماي آن با دماي هواي اطرافش تقريب

در نهايت هواي مخلوط شده سرد خواهد شد و چگال تر . آميخته مي شودسطح مربوطه 

شده و نزول مي كند كه باعث ايجاد يك الگوي چرخشي در داخل اليه وارونگي دمايي مي 

رگ باشد، هواي اگر وارونگي ضعيف باشد و يا آتش ايجاد شده خيلي بز). 2- 7شكل(شود 

گرم بيش از حد صعود كرده و الگوي چرخش هوا در داخل اليه وارونگي شكل نخواهد 

در بخاري هاي جديد امكان كنترل بيشتري بر روي دماي گازهاي خارج شده از .گرفت

بخاري ها وجود دارد تا مقدار هدررفت گرما توسط گازهاي خروجي كاهش پيدا كرده و 

كارآمدترين سيستم ها داراي اندازه شعله كوچك در باالي . دافزايش يابروش كارآيي 

استفاده از بخاري ها در دماهاي خيلي باال عمر بخاري ها . دودكش بوده و فاقد دود هستند

  .را كاهش خواهد داد

، هواي گرم تا ارتفاع )يعني سقف وارونگي پائين باشد(در شرايط وارونگي شديد دمايي 

به دليل كم . ها كوچكتر خواهد بود اي گرم شده توسط بخاريكمي صعود كرده و حجم هو

بودن حجم هواي گرم شده، بخاري ها در افزايش دماي هوا در شرايط وارونگي شديد دمايي 

يعني سقف وارونگي دما باال (در شرايط وارونگي ضعيف دماي . موثرتر عمل مي نمايند

يف تر مي باشد چرا كه حجم هواي گرم ، توانايي بخاري ها براي افزايش دماي هوا ضع)باشد

در شرايط وارونگي ضعيف استفاده از سوخت با ميزان انرژي خروجي . شده زياد مي باشد

بيشتر در مقايسه با تابش استفاده از سوخت هايي كه ميزان تابش آنها بيشتر از توان آنها در 

                                                 
1  Burning rate 
2  Efficiency 
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اين ويژگي . واهد شدگرم كردن هواي اطراف باشد باعث بهتر شدن محافظت از يخ بندان خ

همچنين با استفاده از بخاري هاي كوچكتر و به تعداد بيشتر و دودكش هاي اگزوزدار كه 

همچنين زماني كه اندازه آتش خيلي . باعث نگهداشتن حرارت مي شوند، بهتر خواهد شد

حداكثر تا سقف اليه وارونگي ادامه خواهد يافت و در نتيجه باشد، هواي گرم يا داغ بزرگ 

بخاري ها در گرم كردن هوا كارآيي گردش هواي گرم محدود به اليه وارونگي شده و 

  ).3- 7شكل(كمتري خواهند داشت 

از آنجايي كه بخاري ها باعث گرم شدن هوا مي شوند، هواي داخل محصول تحت 

سرد اطراف براي جايگزين كردن هواي صعود كرده از فظت معموال صعود كرده و هواي احم

در نتيجه خسارت يخ بندان بيشتر رخ مي دهد و بنابراين . اطراف به داخل كشيده مي شود

اهميت  ،(Kepner, 1951) .بخاري هاي بيشتري براي حاشيه هاي باغ يا مزرعه نياز مي باشد

ري هاي بيشتر را گزارش نموده وارونگي و قرار دادن تعداد بخا) شديد بودن(قوي بودن 

 112هكتار را مورد مطالعه قرار داد كه با استفاده از  6او يك باغ مركبات به وسعت . است

ليتر بر  315ليتر ساعت و با مصرف متوسط  8/2بخاري دودكش دار با مصرف سوخت 

درجه  7/1در شرايط بدون محافظت، دماي كمينه هوا برابر با . گرم مي شد تهكتار بر ساع

. بود ولي نتايج، شبيه حالتي است كه در موقع شب يخ بندان تابشي وجود دارد سلسيوس

كيلومتر  2/3تا  5/2(متر بر ثانيه  9/0تا  7/0باغ به شكل مربع بوده و سرعت باد شرقي از 

چگونگي تغيير دما را در امتداد مستقيم به سمت مركز  4- 7شكل . متفاوت بود) بر ساعت

تاثير استفاده از  (A)نمودار بااليي . ت باد از سمت چپ مي باشدهج. دهد باغ نشان مي

نيز  (B)نمودار پائين . بخاري را در طي شب با شدت هاي وارونگي مختلف نشان مي دهد

  . فايده دو برابر كردن تعداد بخاري ها را در حاشيه رو به باد باغ نشان مي دهد

  



                                                                                                         محافظت از يخ بندان در كشاورزي 200

 
 

  
در يك   شب يخ بندان و تاثير بخاري در توزيع حرارت و هدر رفت آن نمودار نيمرخ دما را در طي: 3-7شكل

  باغ

  

مشاهده مي شود افزايش دما در وسط باغ بيشترين مقدار  4-7كه در شكل  همانطوري

. مي باشد و فايده بخاري ها در نزديكي حاشيه هاي رو به باد و پشت به باد كمتر مي باشد

درجه سانتي گراد مي باشد، مقدار افزايش دما  2/4براي مثال در شبي كه ميزان وارونگي 

افزايش ). 48- 7شكل(درصد افزايش دما در وسط باغ مي باشد  40در لبه رو به باد باغ با 

 8/7در شب با . درصد افزايش آن در وسط باغ است 60دما در لبه پشت به باد نيز حدود 

درجه سانتي گراد اندكي بيشتر  2/4درجه سانتي گراد گرمتر از مقدار ان در شب با وارونگي 

بود، بنابراين به احتمال زياد اين اختالف از استفاده كارآمدتر از گرماي همرفتي در داخل 

  .اليه وارونگي دمايي مي باشد

  

  

  



 201  روشهاي محافظت  فعال: فصل هفتم                                                                                                   

                                                                                                         
 

  
تعداد  (B)در شرايط مختلف وارونگي دمايي و  (A)تاثير استفاده هاي متفاوت از بخاري ها : 4-7شكل 

  (Kepner,1951)مختلف بخاري ها در حاشيه رو به باد باغ 

  

متر و قطر تاچ  6/4هكتاري درخت هايي به ارتفاع  6ت در يك باغ مركبا: توضيح شكل

متر از مركز قرار  1/6× 3/7متر يا  7/6× 7/6متر وجود داشت كه به فاصله  6/4پوششي 

قرار ) به ازاء هر دو درخت يك بخاري(باغ بخاري ها در رديف هاي درختان . گرفته بودند

در حاشيه باغ به ازاء هر درخت يك بخاري قرار گرفته بود و در اين بخش باغ  داشتند ولي

بخاري دودكش دار گرم مي شود كه ميزان  112باغ توسط . تعداد بخاري ها بيشتر بود

. هكتار بر ساعت بودليتر بر  315ليتر بر ساعت و با مصرف متوسط  8/2مصرفي سوخت آنها 

  .از سمت چپ بود باد جهت

  

باغ در موقعي  باد درجه سانتي گراد در حاشيه رو به 1افزايش دما تا حد  4- 7در شكل 

كه به ازاء هر درخت يك بخاري در نظر گرفته شد نسبت به حالتي كه به ازاء هر دو درخت 

ري هاي بيشتر در حاشيه قرار دادن بخا. يك بخاري در نظر گرفته شده بود، مشاهده شد

پشت به باد باغ فايده كمتري را نشان داد ولي به دليل احتمال تغيير سمت باد، توصيه مي 
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تاثير حاشيه باغ . شود كه بخاري هاي بيشتر در تمام حاشيه هاي باغ در نظر گرفته شود

ن برخي در حقيقت زماني كه باغدارا. مهم بود و توسط باغداران به خوبي شناخته شده است

  .از بخاري ها را خاموش مي كنند هنوز در باغات مجاور برخي از بخاري ها روشن هستند

  

  اثرات دود

، شده به دليل استفاده از بخاري هااكنون به خوبي مشخص شده است كه حفاظت ايجاد 

 به خاطر حرارت خارج از شده بخاري ها مي باشد و دود باعث محافظت نمي شود

(Collomb, 1966).  دود باعث پوشانيدن آسمان شده و ديد را كاهش مي دهد ولي تاثير آن

ميانگين ابعاد قطر ذرات دود كمتر از يك ميكرون . در دماي آسمان صاف ناچيز مي باشد

تا  4/0( كه باعث كاهش تابش در محدوده مريي (Mee and Bartholic, 1979) مي باشد

بنابراين بيشتر تابش . تابش موج بلند دارد 1ارمي شود ولي تاثير اندكي در گذ) ميكرون 7/0

. موج بلند خروجي بدون آنكه جذب شود، از ميان دود عبور و از سطح زمين خارج مي شود

بنابراين دود تاثير كمي بر تابش موج بلند ورودي و خروجي در طي شب داشته و از اين رو 

ه دود فايده اندكي داشته و يا اصال از آنجايي ك. فايده اندكي براي محافظت از يخ بندان دارد

ندارد و نيز باعث آلوده شدن محيط زيست مي شود لذا بهتر است ميزان توليد دود به 

وجود . يي گرمايي اشتعال مواد سوختي به حداكثر رسانيده شودآحداقل برسد و ميزان كار

اندازد و در دود باعث ممانعت از تابش خورشيدي شده و گرم شدن محصول را به تاخير مي 

برخي از مطالعات . نتيجه باعث مصرف باالي سوخت و احتمال خسارت بيشتر مي شود

باعث كاهش خسارت يخ بندان مي نشان مي دهد كه ذوب شدن تدريجي ليمو هاي يخ زده 

ولي برخي ديگر از مطالعات نشان مي دهد  (Bagdonas, George and Gerber, 1978)شود 

    .(Burke et al., 1977)اين ادعا وجود نداردكه هيچ شاهدي مبني بر 

صورت درست بودن اين مطالعات استفاده از دود مي تواند مفيد باشد ولي قوانين  در

در صورت كوچك بودن . جديد، استفاده از دود را در بيشتر نقاط جهان ممنوع كرده است

عوامل ايجاد تصادفات رانندگي باغات و نزديكي آنها به جاده ها، وجود دود به عنوان يكي از 

خواهد بود براي مثال در شمال ايتاليا باعث بروز مشكالت حقوقي و بيمه اي جدي مي 

  .بنابراين ايجاد استفاده از دود براي محافظت از يخ بندان توصيه نمي شود. شود

                                                 
1 Transmission 
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  مواد مورد نياز بخاري ها

رژي به ازاي هر ليتر مگاژول ان 38به طور كلي بخاري هاي با سوخت مايع در حدود 

تا  140سوخت توليد مي كنند و ميزان انرژي مورد نياز بسته به شرايط شب يخ بندان از 

 Blane et)متفاوت مي باشد) گيگا ژول در هكتار در ساعت 10تا  5( وات بر متر مربع 280

al., 1963). توليد  به انرژي) بر حسب ژول بر هكتار بر ساعت(  با تقسيم ميزان نياز انرژي

ليتر بر ساعت بر هكتار  265تا  133، ميزان نياز به سوخت از )بر حسب ژول بر ليتر(شده 

به ميزان محافظت و قدرت بخاري ها  تعداد بخاري هاي مورد نياز بسته .متفاوت مي باشد

با تقسيم ميزان سوخت مورد  هر بخاري يك ليتر بر ساعت باشد، اگر مصرف سوخت. دندار

بخاري با سوخت مايع در هر هكتار نياز  265تا  133ر مصرف سوخت به تعداد نياز به مقدا

براي محافظت هاي بيشتر، مناسب است كه از تعداد بخاري هاي بيشتر با . خواهد بود

  .مصرف سوخت كمتر در هكتار استفاده نمود

ده ميزان انرژي توليد شده از بخاري هاي با سوخت جامد و مايع كه معموال مورد استفا

الزم به ذكر است كه ميزان انرژي توليد شده . ارايه شده است 2- 7قرار مي گيرند در جدول 

هاي گازي بر حسب مگا  هاي مايع بر حسب مگا ژول بر ليتر، براي سوخت براي سوخت

در . هاي جامد بر حسب مگاژول بر كيلوگرم بيان مي شود ژول بر متر مكعب و براي سوخت

شامل انرژي  (ER)و ميزان انرژي مورد نياز (Fc)صورت معلوم بودن نرخ مصرف سوخت 

. اضافي مورد نياز براي ناكارآمدي سيستم، تعداد بخاري ها در هكتار قابل تعيين خواهد بود

 كتار با استفاده از ميزان انرژي موردبراي محاسبه تعداد بخاري هاي با سوخت مايع در هر ه

بر حسب مگاژول بر ليتر  (EO)بر حسب وات بر متر مربع، ميزان انرژي توليد شده  (ER)نياز

استفاده مي  1- 7در ليتر در ساعت براي هر بخاري از رابطه  (FC)و ميزان مصرف سوخت

                                                        :         شود

�� = ��� ���×
��� �
�� 	�3.6 × 10�  هكتار بخاري بر بر حسب : 1-7رابطه             

  

بر حسب وات بر متر مربع را به ژول بر ساعت بر  ERواحد  6/3 ×10 7مقدار ثابت 

براي تعيين تعداد بخاري در  1- 7هاي جامد، رابطه  براي سوخت. هكتار تبديل مي كند

بر حسب وات بر متر مربع، ميزان انرژي توليد شده توسط  (ER)با استفاده از  (HH)هكتار 

بر حسب  (FC)بر حسب مگا ژول بر كيلوگرم و ميزان مصرف سوخت  (EO)سوخت 
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يك برنامه كاربردي تحت اكسل تحت  .كيلوگرم بر ساعت به ازاي هر بخاري بكار مي رود

ي هاي با سوخت مايع و سوخت جامد در براي محاسبه نيازهاي بخار HeatReq.xlsعنوان 

  .لوح فشرده پيوست اين كتاب ارايه شده است

  

  چيدمان و مديريت بخاري ها

توزيع بخاري هاي بايستي نسبتا يكنواخت باشد و البته در حاشيه هاي باغ به ويژه 

باشد اگر باغ در دامنه كوه قرار گرفته ). 5-7شكل (حاشيه بادگير و نقاط پست بيشتر باشد 

بايستي تعداد بخاري هاي بيشتري در قسمت باالي شيب كه هواي سرد به سمت محصول 

متر بر  2/2در شرايط يخ بندان زماني كه سرعت باد از . حركت مي كند، قرار داده شود

افزايش مي يابد، هدررفت خيلي زياد گرما به دليل فرارفت ) كيلومتر بر ساعت 9/7(ثانيه

در . تمركز باالي بخاري ها در حاشيه روبه باد باغ مورد نياز مي باشد افقي اتفاق مي افتد و

ابتدا . نقاط پست كه سردتر مي باشند نيز بايستي تعداد بخاري هاي بيشتري در نظر گرفت

بايستي بخاري هاي موجود در حاشيه باغ روشن شوند و سپس بخاري هاي بيشتر حسب 

قيمت  به دليل گران). يش سرعت باد يا افت دمابراي مثال در صورت افزا( نياز روشن نمود

بودن بهره برداري از بخاري ها، آنها معموال به طور همزمان با دستگاه هاي توليد كننده باد 

  .هاي باد مورد استفاده قرار مي گيرند و يا به عنوان گرماي جانبي به همراه ماشين

  

  بخاري هاي با سوخت مايع

 1900ي محافظت از خسارت يخ بندان در اواخر دهه بخاري هاي با سوخت مايع برا

ولي استفاده از بخاري ها به دليل باال رفتن قيمت نفت و مالحظات . توسعه داده شدند

اگر چه از بخاري ها در سطح وسيعي استفاده نمي شود، . زيست محيطي كاهش پيدا كرد

ان در مواردي كه منع ولي بخاري هاي با سوخت مايع به منظور محافظت از خسارت يخ بند

توصيه مي  موردقانوني براي آن وجود نداشته باشد و هزينه تهيه سوخت خيلي باال نباشد 

بخاري هاي با سوخت مايع عالوه بر اينكه هزينه زيادي براي تهيه بخاري و مواد . باشند

ي سوختي الزم دارند بلكه براي كارگذاشتن، تهيه سوخت و تميز كردن آنها نيز به نيرو

 123(در هكتارانرژي مگاوات  23/1به طور كلي براي توليد حدود . انساني زيادي نياز است

بخاري  175تا  150بخاري نفتي دودكش دار يا  100تا  75نياز به حدود ) وات در مترمربع

  .با سوخت پروپان در هكتار با يك چيدمان مناسب و كارآيي مناسب مي باشد



 205  روشهاي محافظت  فعال: فصل هفتم                                                                                                   

                                                                                                         
 

  توليد شده توسط تعدادي از مواد سوختي مرسومميزان انرژي : 2-7جدول 

توليد  انرژي  ماده سوختي

هر از شده 

  بخاري

نسبت ماده 

  سوختي

  به يك ليتر نفت

  كل انرژي

  توليد شده

  مگاژول  سوخت مايع

  بر ليتر

مگاژول بر ليتر   ليتر

  بر هكتار

ليتر براي هر بخاري در ساعت ضرب  8/2( نفت

  )بخار در هكتار 100در

9/37  1  10612  

  

ليتر براي هر بخاري در ساعت  8/2( كروزين

  )بخار در هكتار 100ضرب در

03/37  02/1  10444  

ليتر براي هر بخاري در ساعت  8/2( پروپان

  )بخار در هكتار 150ضرب در

9/25  46/1  10878  

  مگاژول  سوخت گازي

  بر متر مكعب 

مگاژول بر   متر مكعب

  ساعت بر هكتار

مكعب براي هر بخاري در يك متر ( گاز طبيعي

  )بخاري در هكتار 265هر ساعت ضرب در 

1/40  95/0  10627  

مگاژول بر متر   سوخت جامد

  مكعب

مگاژول بر   ليتر

  ساعت بر هكتار

  

) 1(به توضيح  81/1  9/20  چوب

  مراجعه شود

نيم كيلوگرم براي هر بخاري در (غال سنگ ز

  )بخاري در هكتار 360هر ساعت ضرب در 

2/30  25/1  5436  

نيم كيلوگرم براي هر بخاري در هر ( كك قالبي

  )بخاري در هكتار 365ساعت ضرب در 

1/29  30/1  5311  

ميزان انرژي توليد شده بستگي به نوع چوب، ميزان آب موجود در داخل ماده  :)1(توضيح

ميزان انرژي توليد شده براي مواد سوختي . سوختي، اندازه و تعداد محل هاي آتش دارد

مايع، گاز و جامد به ترتيب برحسب مگاژول بر ليتر، مگاژول بر متر مكعب و مگاژول بر 

  .كيلوگرم بيان مي شود
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 8/2خ مصرف سوخت تقريبي براي بخاري هاي با سوخت نفت و كروزين حدود ميزان نر

متر مكعبت در  1ليتر در ساعت براي هر بخاري و براي بخاري هاي با سوخت پروپان حدود 

در طي يك شب يخ بندان تابشي بيش از نيمي از انرژي .ساعت براي هر بخاري مي باشد

سمت آسمان و نيز به صورت همرفت از دسترس توليد شده از بخاري ها به صورت تابش به 

خارج مي شود و بنابراين ميزان انرژي توليد شده توسط بخاري نسبت به انرژي كه توسط 

الزم به ذكر است كه اين توصيه ها براي محافظت .محصول جذب مي شود باال مي باشد

اغات تحت باغات بزرگ با درختان ميوه خزان كننده اي مي باشد كه در داخل ساير ب

در . باغات كوچكتر منفرد نياز به تعداد بخاري هاي بيشتري دارند. محافظت قرار گرفته اند

بخاري موجود در يك رديف بايستي يكي از آنها  3يا  2زمان روشن كردن بخاري ها، از هر 

با اين روش هدررفت گرما به صورت همرفت . روشن شده و بقيه بخاري ها بعدا روشن شوند

بخاري هاي با سوخت نفتي بايستي . بااليي اليه وارونگي دما كاهش پيدا مي كند از بخش

ساعت استفاده تميز شوند و همچنين براي جلوگيري از ورود آب باران به  30تا  20بعد از 

در . بخاري ها بسته شونددرب  داخل بخاري ها و ممانعت از نشت نفت به داخل باغ بايستي

. د مي توان درب دودكش را بست و يا اينكه آتش را خاموش نمودصورت ايجاد بخار آب زيا

باعث تجمع  1بخاري هاي شعله باز. تخليه نفت بخاري در انتهاي فصل ضروري مي باشد

مي  2استفاده از اسپري هاي شعله ور كننده. كربن و كاهش سطح كارآيي سوخت مي شوند

تمام سوخت، اين بخاري ها مجددا الزم است قبل از ا .تواند باعث كاهش تجمع كربن شود

با بايستي پر شده و براي جلوگيري از تشكيل دوده كه باعث كاهش كارآيي مي شود 

  .استفاده از چوب دستي تميز شوند و يا به آنها ضربه زده شود

فهرستي از انواع . امروزه انواع مختلفي از بخاري ها براي محافظت از يخ بندان وجود دارد

 4- 7و  3- 7استفاده در ايالت فلوريداي آمريكا در جداول  موردبخاري ها و مواد سوختني 

به دليل اينكه امكان ) بدون دودكش( استفاده از بخاري هاي از نوع شعله باز. ارايه شده است

ا با قوطي هاي رنگ و نفت و غيره وجود دارد ارزانتر مي باشند و نيز حمل و نقل ساخت آنه

تر مي باشد لذا تراكم  اندازه آنها كوچك. و نيز پر كردن آنها از سوخت آسانتر مي باشد

بخاري ها در باغ مي تواند بيشتر در نظر گرفته شود و همچنين اختالط بهتر ايجاد مي شود 

                                                 
1 Free flame 
2 Catalytic 
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اين شرايط خيلي از اوقات باعث بهبود . دودكش نيز كمتر خواهد بودو نيز احتمال تاثير 

ولي بهره وري سوخت در آنها كمتر است چرا كه . محافظت از يخ بندان مي شود

در برخي مناطق . بيشتر بوده و باعث آلودگي بيشتر هوا مي شود) ماده سوختي(تبخير

  .استاستفاده از آنها براي محافظت از يخ بندان تاييد نشده 

  
  با تعداد) نقطه هاي كوچك در شكل(نمونه چيدمان بخاري ها : 5- 7شكل 

  (Ballard and Proebsting, 1978)بيشتر در حاشيه رو به باد و مناطق گود 

  

مواد سوختي گاز و مايع تاييد شده توسط اداره محافظت محصوالت كشاورزي از يخ بندان  :3-7جدول 

  ايالت فلوريدا

  بوتان  2 سوخت ديزل شماره

  نفت گاز مايع  2سوخت نفت شماره 

  متان  گاز پروپان

    )اتانول يا متانول(الكل

  

مقررات مربوط به آلودگي هوا اغلب بسيار سخت گيرانه بوده و الزم است قبل از خريد يا 

بيشتر ادارات كل منطقه اي نيز . استفاده از بخاري ها قوانين محلي مورد مطالعه قرار گيرند

عالوه بر اين . قوانين مشابه در مورد سوزاندن انواع سوخت ها و محافظت از يخ بندان دارند

براي مثال سازمان . ادارات نيز شرايط ديگري نيز براي استفاده از بخاري ها دارند برخي از
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محيط زيست ايالت فلوريدا الزام نموده است كه در زمان استفاده از بخاري ها براي 

محافظت از يخ بندان، دماي هوا با استفاده از يك پناهگاه استاندارد تهويه دار يا يك 

بايستي تمام . اندازه گيري شود) 2- 6و  1- 6اشكال (ن ميوه پناهنگاه يخ بندان درختا

  .مقررات محلي قبل از بكارگيري بخاري ها مورد بررسي قرار گيرند

  

  فلوريدا بخاري هاي تاييد شده توسط اداره محافظت محصوالت كشاورزي از يخ بندان :4-7جدول 

  مدل و كارخانه سازنده         مدل و كارخانه سازنده      

H. Clark food Radiant Omni- Heater, 
New Draulics HY- LO Lazy Flame 
Heater, Scheu Products Sun Heater 
Model 2, Fleming- Troutner Self 
Vaporizing Model M.b.S-1, Burners 
HY-LO Auto Clean Stack, Scheu 
Products Mobil Tree Heat, Mobil Oil 
Co.Fireball, Sebring Frost Products 

HY-LO Return Stack, Scheu Products 
HY-LO Large Cone, Scheu Products 
Brader Heater, Brader Heaters, Inc 
George Heater, George Enterprise 
Agri- Heat Heater, Agri- Heat, Inc A 
coinal heater, Fultoin –Cole Seed 
Orchard- Rite Heater, Orchard- Rite 
Ltd. Return Stack 2000- W. 
 

براي بخاري هاي سبك مورد ) پترول( مساوي از مواد سوختي گازولينبا نسبت مخلوط 

بشكه ها يا مخازن سوخت به وسيله تراكتورهايي حمل مي شوند كه . استفاده قرار مي گيرد

مخازن به طور همزمان دارند و براي پر كردن كان پر كردن دو رديف از بخاري ها را ام

هنگامي كه گرم نمودن مستقيم مد . بخاري ها بعد از يخ بندان مورد استفاده قرار مي گيرند

نظر باشد، براي به حداقل رساندن مصرف سوخت، محافظت از يخ بندان دقيقا قبل از وقوع 

اندازه گيري دما بايستي در داخل پناهگاه . بخش آغاز مي شود دماي حداقل بحراني زيان

استيونسون، پناهگاه يخ بندان ميوه يا پناهگاه گيل صورت گيرد كه اين هواشناسي 

  .تجهيزات از قرار گرفتن دماسنج ها در معرض آسمان مستقيم جلوگيري مي كنند

  

  بخاري هاي باسوخت پروپان و گاز طبيعي

مي باشد،  نياز به نيروي انساني زياديبراي پر كردن مجدد بخاري هاي با سوخت مايع 

ن برخي از باغداران به استفاده از بخاري هاي خاص با سيستم توزيع مركزي سوخت بنابراي

براي انتقال سوخت به بخاري ها ها لوله شبكه اين سيستم از در . پيدا كرده اند تمايل

در . نوع سوخت مي تواند گاز طبيعي، پروپان مايع يا سوخت نفتي باشد. دناستفاده مي كن

بر توزيع سوخت، روشن شدن بخاري،  درجه سوختن و  سيستم هاي مجهز تر، عالوه
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سرمايه اوليه براي نصب سيستم . خاموش شدن بخاري نيز به صورت خودكار انجام مي شود

هزينه تميز كردن . هاي مركزي باال مي باشد ولي هزينه هاي نگهداري پايين مي باشد

 نها نيز نسبت به بخاريبخاري هاي با سوخت پروپان كمتر مي باشد و كنترل نرخ سوختن آ

به دليل كمتر بودن نرخ سوختن به تعداد بخاري . هاي با سوخت نفتي راحت تر مي باشد

ولي محافظت بهتر ) بخاري در هر هكتار 150تا  130براي مثال ( بيشتري نياز هست

در شرايط يخ بندان شديد ممكن است مخزن ذخيره سوخت پروپان يخ  .صورت مي گيرد

  .ين الزم است براي جلوگيري از يخ زدن خط لوله سيستم بخار كننده نصب شودبنابرا ،بزند

  

  بخاري هاي با سوخت جامد

ظت سابقه استفاده از بخاري هاي با سوخت جامد به عنوان يك روش براي محاف

با كاهش . گردد ميبر هاي مايع يا گاز  از سوخت محصوالت كشاورزي از يخ بندان به قبل

هاي مايع به ويژه در آمريكاي شمالي  تمايل به استفاده از سوختقيمت سوخت مايع، 

بعد از اينكه معلوم گرديد نسبت تابش به كل انرژي آزاد . هاي جامد گرديد بيشتر از سوخت

درصد مي  25هاي مايع  درصد وبراي سوخت 40هاي جامد  شده براي سوخت

  . اج پيدا نمودهاي جامد مجددا رو استفاده از سوخت، (Kepner, 1951)باشد

باال بودن ميزان تابش نسبت به كل انرژي آزاد شده در شرايط بادي اهميت پيدا مي 

هاي جامد اينست كه با  عيب عمده سوخت). براي مثال در يخ بندان هاي فرارفتي(كند 

اتمام سوخت، ميزان انرژي آزاد شده كاهش پيدا مي كند و دقيقا زماني كه بيشترين نياز به 

ايراد ديگر . (Hensz, 1969a ;Martzsolf, 1979b) ست مقدار آن محدود مي شودانرژي ا

همچنين . هاي جامد دير روشن شدن آنهاست بنابراين بايستي زودتر روشن شوند سوخت

خاموش كردن آنها نيز مشكل است بنابراين سوخت در زماني كه نيازي به سوختن آن و 

  .جود ندارد، اتالف مي شود

هاي جامد براي محافظت از يخ بندان مورد استفاده قرار مي  از سوخت انواع مختلفي

برخي از ). از قبيل چوب، كك، تايرهاي كهنه، شمع هاي پارافيني و زغال سنگ(گيرند 

و كك ) يكي از مشتقات ناشي از پااليش نفت( هاي نفتي محصوالت داراي موم نفتي شركت

  . ف  از جمله شمع و بلوك مي باشدهاي مختل را به فروش مي رسانند كه به حالت
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براي . هاي مايع نتايج بهتري نشان مي دهند هاي جامد نسبت به سوخت اغلب سوخت

به طور دماي ميوه را  ت مو در يك باغشمع موم نفتي در زير هر درخ 2از  مثال استفاده

ميوه اختالف دماي بين (يي انرژي آكار. دما افزايش مي دهد سلسيوسدرجه  7/1 متوسط

در حالت استفاده از شمع هاي مومي بيش از دو برابر مقدار انرژي ) داخل و خارج كانوپي

افزايش  .(Miller, Turrell and Austin 1966) براي بخاري هاي با سوخت مايع مي باشد

بلوك  375متري در شرايط استفاده از  1/1در ارتفاع  سلسيوسدرجه  2/2دما به ميزان 

. (Parsons, Schultz and Lider, 1976)هر هكتار مشاهده شده است  موم نفتي و كك در

هاي مرسوم مايع به ميزان دو برابر انرژي الزم دارند تا همان تاثير را بر   استفاده از سوخت

 براي مثال بخاري هاي با سوخت موم نفتي معموال. روي دماي هوا در كانوپي داشته باشند

 Schultz, Lidr)جام همان اندازه محافظت مصرف مي نماينددرصد انرژي را براي ان 60 فقط

and Parsons, 1968) .هاي كك درمقايسه با  كه سوزاندن موم نفتي و بلوكي در شرايط

ايجاد تغييرات دمايي در اليه وارونگي بيشتر در اليه  بخاري هاي دودكش دار مد نظر باشد

بنابراين براي . (Gerber, 1969) .نزديك سطح زمين كه محصول وجود دارد انجام مي شود

يي استفاده از تعداد زيادي از بخاري هاي كوچكتر بهتر از تعداد كمي بخاري آافزايش كار

  .بزرگ مي باشد

  

  بخاري هاي سيار

بخاري هاي سيار به عنوان يك روش محافظت از يخ بندان به صورت تجاري در 

بخاري . تجهيزات هنوز منتشر نشده استدسترس مي باشند اگرچه ارزيابي علمي از اين 

كيلوگرمي پروپان براي تامين سوخت استفاده مي نمايند كه  45هاي سيار از چهار مخزن 

بخاري با استفاده از يك پروانه گريز از ). 6- 7شكل ( در پشت يك تراكتور نصب مي شود

ر طي عبور از مركز براي هدايت هواي گرم به طور افقي و عمود بر جهت حركت تراكتور د

بعد از شروع به كار بخاري، ميزان سوخت به صورتي . رديف درختان استفاده مي نمايد

تنظيم مي شود كه درجه حرارت هواي خارج شده از بخاري در محل خروج از آن حدود 

متري  75تا  50از  نگام روشن بودن بخاري، جريان هوا در ه. باشد سلسيوسدرجه  100

هاي مسير حركت بخاري به ترتيبي تعيين مي  رديف. مي يابد دو طرف بخاري گسترش

شركت سازنده بخاري . شود كه كه هواي گرم در دو مسير عبوري همپوشاني داشته باشد

در داخل محصول را  يك دور كامل در هر ده دقيقه هاي سيار توصيه مي كنند كه تراكتور
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در برخي از تجربه هاي منتشر . بدهد هكتار را پوشش 7تا  5كه مساحتي برابر با  انجام دهد

هاي تحت  نشده، تاثير استفاده از بخاري سيار در دماي حداقل ثبت شده در داخل باغ

از آنجايي كه انرژي خارج شده از بخاري سيار . محافظت به ميزان اندكي مشاهده شده است

ابشي مي ان ته توسط محصول در طي يك شب يخ بندبسيار كمتر از انرژي  از دست رفت

اگرچه، در محل عبور بخاري سيار افزايش كوتاه . باشد لذا اين نتيجه دور از انتظار نيست

احتمال . مدت دماي ثبت شده در ترموكوپل هاي نصب شده در محل مشاهده شده است

دارد كه اين افزايش هاي كوتاه مدت دما تاثير مثبت  در محفاظت از يخ بندان داشته باشد 

بندان بافت گياه شود ولي تحقيقات بيشتر براي تاييد صحت اين موضوع مورد و مانع از يخ 

  .نياز مي باشد

  
  يك بخاري سيار محافظت از يخ بندان نصب شده در پشت تراكتور: 6- 7شكل           

  

د مفيد نسيار مي توان ايبه تازگي برخي از پژوهشگران پيشنهاد نموده اند كه بخاري ه

از آنجايي كه به . هاي گياه را خشك مي كنند آب موجود در سطح اندامباشد چرا كه آنها 

هاي گياهان يخ مي زند و سپس به داخل بافت  ها و بافت طوركلي آب ابتدا در بيرون اندام

گياه گسترش پيدا كرده و باعث ايجاد يخ در فضاهاي بين سلولي مي شود، لذا اين توجيه 

در عين حال بديهي است كه مطالعات . ي را تاييد نمايدمي تواند تا حدودي اعتبار اين تئور

  . بيشتر براي تاييد سودمندي بخاري هاي سيار مورد نياز مي باشد

  

  

  دستگاه هاي توليد كننده باد
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  دستگاه هاي توليد كننده باد همرفتي   

دستگاه هاي توليد كننده باد يا پنكه هايي كه باد را به صورت تقريبا افقي توليد مي 

كنند به عنوان يك روش براي محافظت محصوالت كشاورزي از يخ بندان در كاليفرنيا در 

به طور وسيع مورد پذيرش  1960تا  1950ولي تا دهه .  معرفي شده بودند 1920طي دهه 

ه در حال حاظر در بسياري از نقاط جهان مورد استفاد اين دستگاه ها. قرار نگرفته بودند

توليد كننده باد در طيف وسيعي از محصوالت كشاورزي ستگاه هاي د. عموم قرار مي گيرند

تقريبا . شامل درختان انگور، مركبات و درختان خزان كننده مورد استفاده قرار مي گيرند

تمام باغات ميوه كاليفرنيا با استفاده از دستگاه هاي توليد كننده باد مورد محافظت قرار 

  .دارند

به طور شامل يك برج فوالدي با يك پنكه گردان بزرگ در  دستگاه هاي توليد كننده باد

متر  6تا  3پروانه با قطر از  4يا  2پنكه معموال داراي . نزديكي باالترين قسمت آن هستند

در عين . متري از سطح زمين مي باشد 11تا  10ارتفاع مطلوب براي پروانه حدود . مي باشد

بر اساس . تر مورد استفاده قرار مي گيرند ايينحال ارتفاعات پايين تر براي كانوپي هاي پ

اطالعات موجود، ارتفاع پنكه براي جلوگيري از برخورد پروانه با درختان تعيين مي شود و 

موثرترين دستگاه هاي توليد كننده باد . علت آيروديناميكي براي تعيين ارتفاع وجود ندارد

پروانه ها در هر چهار تا پنج . هستنددور در دقيقه  600تا  590داراي سرعت پروانه حدود 

پروانه بيشتر دستگاه هاي توليد كننده باد . دقيقه يكبار به دور پايه برج گردش مي كنند

كه ) درجه 7براي مثال حدود ( داراي زاويه اندكي با سطح افق به سمت پايين مي باشد

ستگاه هاي توليد در زمان روشن بودن، د. يي و سودمندي آنها مي شودآباعث افزايش كار

كننده باد هوا را از سمت باال كشيده و با زاويه اندكي به سمت پايين و به سمت برج هدايت 

نيروي چرخاننده پروانه دستگاه معموال از يك موتور كه در سطح پايين برج قرار . مي كنند

ه ها مي موتور محركه پروانگرفته است تامين مي شود اگرچه در برخي از دستگاه هاي قدي

اعتقاد بر اين است كه هماهنگ بودن چرخش پنكه ها به دور برجها . برج قرار دارددر نوك 

تمام آنها باد را در جهت يكساني هدايت كنند، باعث باال رفتن كارآمدي كه به ترتيبي 

  . دستگاه ها در اختالط هوا مي شود

اقليم محل  بايستي حتماقبل از سرمايه گذاري براي تهيه دستگاه هاي توليد كننده باد، 

به عنوان مثال اگر وارونگي موجود جزيي بوده . و هزينه ها مورد بررسي و مطالعه قرار گيرد

در ايالت . ويا فاقد وارونگي باشد، استفاده از دستگاه هاي توليد كننده باد توصيه نمي شود



 213  روشهاي محافظت  فعال: فصل هفتم                                                                                                   

                                                                                                         
 

ت مورد استفاده قرار كاليفرنيا، دستگاه هاي توليد كننده باد به طور وسيعي در باغات مركبا

ولي در باغات ) و ژانويه صورت مي گيرد كه عمدتا در طي ماه هاي دسامبر( مي گيرد

درختان ميوه خزان كننده استفاده نمي شود چراكه وارونگي در طي ماه هاي زمستان بسيار 

شديد است و مركبات نياز به محافظت دارند ولي نه در دره مركزي در فصل بهار كه 

نتايج برخي از مطالعات نشان داده است كه . خزان كننده نياز به محافظت دارنددرختان 

استفاده از دستگاه هاي توليد كننده باد بعد از ظهور برگ در طي فصل بهار تاثير بهتري 

در نتيجه دستگاه هاي توليد كننده باد در باغات بادام كه عموما نياز به محافظت قبل  .دارد

انجام يك بررسي دمايي براي اندازه گيري  .مورد استفاده قرار نمي گيرداز ظهور برگ دارند 

وارونگي در طي دوره محافظت از يخ بندان قبل از خريد دستگاه هاي توليد كننده باد 

و يا اصال نباشد، توصيه مي شود كه از يك  هاگر وارونگي دمايي اندك بود. ضروري مي باشد

تگاه هاي توليد كننده باد را در محلي قرار دهيد كه دس. روش حفاظتي ديگر استفاده شود

در بعضي موارد، نصب دستگاه ها در محلي كه  .نيروي رانش باد توسط پنكه ها بيشتر شود

به بيرون هدايت نمايند ) ها كم عمق گودال(آنها بتوانند هواي سرد را از داخل نقاط پست 

  .نيز ميتواند سودمند باشد

زينه هاي عملياتي مورد نياز براي دستگاه هاي توليد كننده باد نيروي انساني الزم و ه

اين موضوع به ويژه براي دستگاه هاي برقي صادق . ها كمتر مي باشد نسبت به ساير روش

اگرچه در هنگام نصب دستگاه هاي توليد باد برقي، الزم است كه باغدار هزينه . مي باشد

ازد كه هزينه هاي نصب و نگهداري را هم شامل آبونمان را به شركت توليد كننده برق بپرد

پرداخت هزينه هاي مربوط به آبونمان ارتباطي به استفاده از دستگاه ندارد و در . مي شود

در حقيقت با توجه به افزايش قيمت برق، استفاده از . هر صورت بايستي پرداخت شود

ات در برخي نواحي دستگاه هاي برقي توليد كننده باد براي محافظت از باغات مركب

ماشين هاي مولد . نمي باشندمقرون به صرفه  خيلي (Venner and Blank, 1995)كاليفرنيا 

احتراق داخلي بيشتر مقرون به صرفه مي باشند چراكه آنها هزينه هاي آبونمان ندارند با باد 

توليد كننده سرمايه الزم براي احداث دستگاه هاي . ولي به نيروي انساني بيشتري نياز دارند

راني مي باشد ولي هزينه هاي عملياتي و تعمير و نگهداري اباد همانند سيستم هاي آبياري ب

  .آنها بيشتر مي باشد
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به طور كلي دستگاه هاي توليد كننده باد به جز ايجاد صدا، تاثير نامطلوبي بر محيط 

ست كه در نزديكي ايجاد سر و صدا يكي از مشكالت بزرگ براي كشاورزاني ا. زيست ندارند

اين موضوع نيز بايستي در هنگام انتخاب روش . شهرها و شهركها فعاليت مي نمايند

  .محافظت مد نظر قرار گيرد

  

  تئوري عمليات

دستگاه هاي مولد باد از طريق افزايش چگالي شار گرماي محسوس رو به پايين و با 

جاد خسارت بر روي شكستن اليه هاي مرزي ريز مقياس بر روي سطح گياهان از اي

پنكه ها گرما توليد نمي كنند بلكه گرماي . محصوالت كشاورزي جلوگيري مي كنند

آنها هواي گرم بااليي را با . محسوس را كه قبال در هوا وجود دارد مجددا توزيع مي كنند

آنها همچنين با جايگزين كردن ). 7-7شكل ( هواي نزديك سطح زمين مخلوط مي كنند

ميزان محافظت . ور سطح برگ با هواي گرمتر اطراف مفيد واقع مي شوندهواي سرد مجا

. صورت گرفته توسط اين دستگاه ها تا حد زيادي به شدت وارونگي موجود بستگي دارد

متري از سطح زمين در يك باغ  10و 5/1شدت وارونگي برابر با تفاوت دماي هوا در ارتفاع 

ت محافظت دستگاه مولد باد، ميانگين دماي در داخل ناحيه تح. محافظت نشده مي باشد

در . وارونگي افزايش مي يابد اليهيك سوم ارتفاع متري تا 5/1هواي اندازه گيري شده در 

فايده واقعي بستگي به ). 8-7شكل ( نزديكي برج دستگاه، ميزان محافظت بيشتر مي باشد

ولي در شرايط . ن كردويژگي هاي اليه وارونگي دما دارد و نمي توان به صورت كلي بيا

  .ي شديدتر محافظت بيشتري صورت مي گيرديوارونگي دما

يك ماشين مولد باد با ) متر 125تا  120به شعاع (هكتار  5تا  4به طور كلي براي هر 

اگر فقط يك ماشين باد استفاده شود، محور . كيلووات مورد نياز مي باشد 75قدرت 

در صورت استفاده از چند . در هر هكتار باشد كيلووات 8/18چرخش موتور بايستي حدود 

با افزايش . كيلووات باشد 15ماشين باد ، نيروي مورد نياز براي محور هر ماشين بايستي 

فاصله از برج ميزان محافظت كاهش مي يابد لذا ايجاد همپوشاني بين حوزه تاثير دستگاه 

نش باد به صورت يك به طور كلي سطح تحت محافظت به دليل را. ها توصيه مي شود

ب تاثير فعاليت يك  - 9-7براي مثال شكل . بيضي مي باشد تا اينكه دايره اي شكل باشد

متري از سطح زمين در يك باغ سيب نشان  5/1ماشين باد را بر روي دماي هوا در ارتفاع 

  .(Ribeiro et al., 2002)مي دهد
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  شروع و خاتمه 

شوند كه دماي هوا به حدود صفر درجه ماشين هاي باد معموال زماني روشن مي 

در شرايط وارونگي دمايي پايدار، هواي نزديك سطح زمين تمايل دارد كه . سلسيوس برسد

در سطح زمين به صورت اليه اي مستقر شود و به نظر مي رسد كه اختالط هوا به مقدار 

نشان داده ولي آزمايش هاي انجام شده در كاليفرنيا و كشور پرتقال . كمي صورت گيرد

است كه شروع به كار ماشين هاي باد بعد از ايجاد وارونگي دما تاثير اندكي بر كارآيي 

هاي باد،  در عرض كمتر از نيم ساعت بعد از شروع فعاليت ماشين. ماشين هاي باد دارد

برخي اوقات اين تاثير تا . متري از سطح زمين افزايش پيدا مي كند 2دماي هوا در 

).  8- 7شكل(مي يابد  ين بر روي يك باغ محافظت نشده نيز گسترشمتري سطح زم10

ولي از آنجايي كه دماي يك سطح در حال تابش درطي يخ بندان تابشي معموال كمتر از 

دماي هوا مي باشد، لذا روشن نمودن دستگاه هاي مولد باد در موقع رسيدن دماي هوا به 

ميوه در  در صورت خيس بودن سطح. كاري عاقالنه محسوب مي شود (Tc)آستانه بحراني

بايستي ) يا بخاري ها(طي روز يا عصر يك شب يخ بندان پيش بيني شده، ماشين هاي باد 

زودتر روشن شوند تا قبل از تشكيل يخ بر روي سطح ميوه آب موجود در سطح ميوه تبخير 

كيلومتر  8(انيه متر بر ث 5/2استفاده از ماشين هاي باد زماني كه سرعت باد بيشتر از . شود

زماني كه سرعت . بوده و يا موقعي كه مه فوق سرد وجود دارد، توصيه نمي شود) بر ساعت

متر بر ثانيه باشد احتمال وارونگي دمايي وجود نداشته و ممكن است  5/2باد بيشتر از 

  . پروانه دستگاه به دليل سرعت باد دچار آسيب شود

  

ويزان كردن يك نوار پالستيكي از شاخه يك يك روش ساده براي تخمين سرعت باد، آ

نوار مورد استفاده پليس در صحنه جرم نيز مي . درخت يا تابلو موجود در خيابان مي باشد

اين نوارها را مي توان از فروشگاه هاي لوازم . تواند براي اين منظور مورد استفاده قرار گيرد

متر بر ثانيه  5/2اد بيشتر از در صورتي كه سرعت ب.كشاورزي و مهندسي خريداري نمود

سانتي متر از سطح افق به جلو و عقب تكان  30باشد، انتهاي نوار آويزان شده به اندازه 

  .خواهد خورد
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نمودار شماتيك نشان دهنده تاثير دستگاه مولد باد بر روي نيمرخ دمايي در طي يك يخ : 7-7شكل

  بندان

  
 2متري بدون استفاده از پنكه و روند تغييرات دماي  10و  2دماي نمودار هاي روند تغييرات : 8- 7شكل 

اندازه ( روشن بوده است  15/3تا  45/1متري اندازه گيري شده در نزديكي دستگاه مولد باد كه از ساعت 

  ).متري از دستگاه مولد باد صورت گرفته است 30گيري هاي دمايي در فاصله 
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نيمرخ )الف در شمال كشور پرتقال 2000مارس  26تاثير ماشين باد بر روي دماي مزرعه در  :9-7شكل 

خطوط همدماي ناشي از ) ب قبل و بعد از فعاليت ماشين باد) متري از ماشين باد 30به فاصله (دمايي 

 (Riberio et al.,2002)بار چرخش كامل دور برج دستگاه 2فعاليت ماشين بعد از 
  

رد، قطرك هاي آب مي توانند بر روي سطح پروانه يخ بزنند و آسيب شديد در مه فوق س

بر روي ماشين باد زماني اتفاق مي افتد كه يخ بر روي يكي از پره ها تشكيل شده و باعث 

  .شكسته شدن آن شود ولي روي بقيه پره ها يخ تشكيل نشده باشد

  

  هاي مولد باد عمودي ماشين

قايم براي پايين كشيدن هواي گرم بااليي مورد مطالعه  باد استفاده از پنكه هاي جريان

د چرا كه اختالط تالطمي نولي اين پنكه ها معموال تاثير بسيار ضيعيفي دار ،قرارگرفته است

همچنين سرعت . مكانيكي با درختان موجود، سطح ناحيه تحت تاثير را كاهش مي دهد

. والت باغي و گياهان زينتي آسيب برساندباالي باد در نزديكي پايه برج مي تواند به محص

هاي بادي كه هوا را به صورت عمودي به باال هدايت مي كنند به صورت تجاري در  ماشين

اساس كار اين است كه ماشينهاي . اختيار بوده و برخي از آنها مورد آزمايش قرار گرفته اند

اال هدايت مي كنند كه باد عمودي هواي سرد و متراكم سطح زمين را گرفته و به سمت ب

به صورت نظري مي توان گفت كه هواي سرد . مي تواند با هواي گرم تر بااليي مخلوط شود

از نزديك سطح زمين جابجا شده و هواي گرمتر بااليي به سمت پايين نزول پيدا مي كند و 

 هاي معدودي نشان داده است كه آزمايش. از اين طريق باعث كاهش وارونگي دما مي شود
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سطح تاثير بيشتر تي بر روي دماي نزديك پنكه دارد ولي گسترش قاين روش يك تاثير مو

  .دستگاه و نيز تداوم تاثير آن هنوز شناخته نشده است

بر اساس اطالعات موجود اين روش فقط در دره هاي كوچك مورد استفاده قرار گرفته 

ارد مجددا به سطح زمين احتمال د مي شوداست چون هواي سردي كه به سمت باال رانده 

مي توانند هوا را از سطح محصول به  سطوح باالتر ه بادهاي غالباطقي كنمدر . برگردد

با اين وجود تا كنون . وجود داردنيز صورت افقي جابجا كنند، امكان انجام محافظت بيشتر 

  .اهد تحقيقاتي شناخته شده اي در اين خصوص موجود نمي باشدوش

  

  بالگردها

در صورتيكه . ا هواي گرم را از باالي اليه وارونگي به سطح پايين جابجا مي كنندگردهلبا

وجود نداشته باشد و يا شدت آن بسيار كم باشد بالگردها بدون تاثير خواهند  دما وارونگي

به دليل باال بودن هزينه هاي اجاره و نيز هزينه هاي عملياتي استفاده از بالگرد ها .  بود

به محصوالت با ارزش و يا  ، استفاده از اين روشصوالت از يخ بندانبراي محافظت مح

هاي معمول جواب نمي  براي مثال موقعي كه روش( شرايط اضطراري محدود مي شود

  ).دهند

ناحيه تحت . برآورد نويسندگان از ناحيه تحت محافظت بالگردها متفاوت مي باشد

سطح برآورد شده . آن و شرايط جوي داردپوشش يك بالگرد بستگي به اندازه بالگرد و وزن 

. (Evans, 2000;Powell and  Himelrick,2000) هكتار متفاوت مي باشد 44تا  22بين 

تر تعداد پرواز ها ه باشد و در شرايط يخ بندان شديددقيق 60تا  30تعداد پروازها بايد هر 

ان فوق سرد شوند و تعجيل فاصله زياد بين پروازها باعث مي شود كه گياه. بايد افزايش يابد

  .در پرواز نيز ميتواند باعث يخ زدن ناهمگن شده و خسارت بيشتر شود

معموال سنسور هاي دما بر روي سطح بالگرد نصب مي شود تا به خلبان كمك كند تا 

ارتفاع . ارتفاعي را كه بيشترين دما مشاهده مي شود پيدا كرده و در آن ارتفاع پرواز كند

كيلومتر بر  40تا  25معموال سرعت پرواز بالگرد . متر مي باشد 30 تا 20بين بهينه معموال 

 ,Evans)كيلومتر بر ساعت مي باشد 16تا  8يا  (Powell and  Himelrick,2000)ساعت 

معموال در هنگام . هاي باالتر باعث باعث بهتر شدن محافظت نشده است سرعت.  (2000

ها  خلبان. مشاهده مي شود سلسيوسدرجه  5/4تا  3پرواز يك بالگرد افزايش دماي حدود 
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بالگرد  1معموال تانكرهاي پر از آب را به منظور افزايش وزن بالگرد و نيز افزايش پيشرانه

در يخ بندان هاي شديد با وارونگي باال، يك بالگرد ديگر مي تواند بر روي . حمل مي كنند

  .ن پرواز كندبالگرد ديگر براي بهتر شدن انتقال گرما به پايي

ها بر روي سطح فوقاني شاخ و برگ به  هاي كنترل شده با استفاده از ترموستاتغ چرا

هاي نياز به پرواز مورد استفاده  محل تشخيصها براي  منظور راهنمايي و كمك به خلبان

ها خاموش مي  با پرواز بالگرد بر روي مناطق مذكور هوا گرم شده و چراغ. قرار مي گيرند

اين سامانه به خلبان كمك مي . ها روشن شود اهش دما باعث مي شود مجددا چراغك. شوند

عالوه بر اين و به عنوان يك روش . كند تا نقاط سرد را پيدا كرده و از روي آنها پرواز كند

نيز ميتوانند دماي هواي مزرعه را كنترل كرده و براي ) كارگران(جايگزين، خدمه زميني 

  .واز به خلبان راهنمايي نمايندنشان دادن محل هاي پر

در دامنه تپه ها، بعد از رسيدن گرما به سطح زمين، انتقال گرما در امتداد رو به پايين 

بنابراين پرواز بالگردها در قسمت شيب هاي رو به باالي . سطوح شيبدار ادامه مي يابد

رت باد هاي رو مزرعه معموال محافظت بيشتري را فراهم مي كند چراكه اثرات گرما به صو

زماني كه دماي جريان هواي صعودي از سطح محصول به . به پايين گرم هم اتفاق مي افتد

  .بخش برسد، پرواز بالگرد متوقف مي شود باالتر از دماي بحراني زيان

  

  آب پاش ها

استفاده از آب پاش ها براي محافظت از خسارت يخ بندان اين مزيت را نسبت به ساير 

انرژي مصرفي نسبت به بخاري ها . ها دارد كه بكارگيري آب معموال ارزانتر مي باشد روش

و بنابراين هزينه  (Gerber and Martsolf, 1979)به ميزان قابل مالحظه اي كمتر مي باشد 

استفاده . باشد هاي مولد باد پايينتر مي ها و حتي ماشين هاي عملياتي در مقايسه با بخاري

ي عمدتا براي اطمينان از ادامه كار دستگاه و جلوگيري از توقف آن و نيز يخ از نيروي انسان

آب پاش ها براي  ،عالوه بر محافظت از يخ بندان. بستن تجهيزات در طي شب مي باشد

آبياري، افزايش رنگ ميوه از طريق سرد شدن تبخيري  روي درختان، مقاصدي چون 

شكوفه دهي قبل از باز شدن جوانه، كود  كاهش صدمه تابش خورشيد، به تاخير انداختن

همچنين اين روش . دهي به صورت مايع و يا تركيبي از اين موارد نيزاستفاده مي شود

                                                 
1 Thrust 
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عيب اصلي بكارگيري آب پاش ها، هزينه  نصب زياد و . نسبتا بدون آلودگي هوا مي باشد

استفاده از آب پاش  در برخي موارد، كمبود آب مورد نياز. نياز به مقدار باالي آب مي باشد

در برخي موارد استفاده بيش از حد ميتواند باعث آب گرفتگي و . ها را محدود مي نمايد

خفگي خاك شود كه باعث ايجاد مشكل براي ريشه محصوالت و نيز مشكل در كاشت و 

شسته شدن مواد و امالح معدني موجود در . ساير فعاليت هاي مديريت مزرعه مي شود

نيز در مواقعي كه استفاده از آب پاش ها به وفور صورت مي گيرد، ) بيشتر نيتروژن( خاك

آب پاش ها ميتواند بر روي فعاليت بيش از حد در برخي موارد استفاده . مشاهده مي شود

 هم باكتري هاي موجود در خاك تاثير بگذارد و باعث تاخير در بلوغ و رسيدن ميوه يا چغاله

در اين بخش در مورد استفاده از آب پاش ها، موارد زير مورد .  (Blanc et al., 1963)شودب

  .بحث قرار مي گيرند

 مفاهيم پايه •

 سطح گياهانروي آب پاش هاي  •

  آب پاش هاي چرخان مرسوم - 

  آغاز و خاتمه - 

  مقادير پاشش مورد نياز آب - 

  آب پاش هاي با نرخ متغير - 

  با حجم كمآب پاش هاي 

 آب پاشي روي سطوح •

 زير سطح گياهانآب پاش هاي  •

  آب پاش هاي چرخان مرسوم - 

  پاش ها  ريز - 

  )اي قطره(آبياري كم حجم  - 

  آب گرم استفاده از  - 

  مفاهيم پايه

آب نيز همانند هوا داراي گرماي محسوس مي باشد كه ما ميتوانيم آن را با استفاده از 

يك دماسنج اندازه بگيريم و دماي آب بر اساس تغييرات ميزان گرماي محسوس آن كاهش 

  :زير باشد دماي آب مي تواند به سه دليلكاهش . يا افزايش پيدا مي كند
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  .انتقال گرماي محسوس موجود در آب به اطراف) 1( 

هاي آب مورد استفاده قرار  تبخير آب كه براي شكستن پيوند هيدروژني بين مولكول) 2(

  .مي گيرد

   .هدررفت تابش خالص) 3(

هنگامي كه يك قطره آب از آب پاش به سمت محصول حركت مي كند، بخشي از انرژي 

آب گرمتر انرژي موجود در ست مي رود، بخشي ديگر از موجود در آن به صورت تابش از د

هنگام تبخير  به هواي سردتر منتقل مي شود و قسمتي نيز به صورت گرماي نهان تبخير در

برآورد ميزان تبخير صورت گرفته مشكل مي . آب از سطح قطرك از دسترس خارج مي شود

ي قطره آب و طول مسير طي كه مقدار آن بستگي به دماي آب و كيفيت آن، بزرگ باشد چرا

  .شده توسط قطره آب و نيز شرايط جوي دارد

تغييرات  اطالع ازمحافظت از يخ بندان با استفاده از آب پاش ها، چگونگي براي درك 

دماي . ميزان گرماي محسوس آب و تبديالت بين گرماي محسوس و نهان ضروري مي باشد

و با افت دماي آب و آزاد شدن انرژي به آب معياري از ميزان گرماي محسوس آب مي باشد 

دماي آب . سمت هوا و محصوالت، انرژي الزم براي محافظت از يخ بندان فراهم مي شود

براي افت دماي آب . چاه معموال نزديك به دماي ميانگين ساالنه هوا در آن محل مي باشد

 7/83بايستي  آب) يا هر ليتر(هر كيلوگرم  سلسيوسبه صفر درجه  سلسيوسدرجه  20از 

اين مقدار انرژي مي تواند به صورت تابش، اضافه . كيلوژول گرماي محسوس از دست بدهد

شدن به گرماي محسوس هوا  يا محصول يا سطح خاك و يا به صورت گرماي نهان تبخير 

يخ  سلسيوسموقعي كه يك كيلوگرم از آب در دماي صفر درجه . مورد استفاده قرار گيرد

كل ميزان گرماي . لوژول از گرماي نهان به گرماي محسوس تبديل مي شودكي 5/334بزند، 

و يخ  سلسيوسبه صفر درجه  سلسيوسدرجه  20آزاد شده  در طي كاهش دماي آب از 

درجه برابر با  20اگر دماي اوليه آب به جاي . كيلوژول مي باشد 3/418زدن آب برابر با 

باعث اضافه شدن  سلسيوسدرجه باشد، كاهش دماي آب به صفر  سلسيوسدرجه 30

در . كيلوژول بر كيلوگرم خواهد شد 1/460كيلوژول بر كيلوگرم  و آزاد شدن  9/41حدود 

 9/460درجه و يخ زدن آن گرمايي معادل  20كيلوگرم آب  1/1عين حال سرد شدن 

زه درصد آب بيشتر به اندا 10كيلوژول بر كيلوگرم آزاد خواهد نمود بنابراين  استفاده از 

  .درجه دماي آب انرژي آزاد خواهد كرد 10افزايش 
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سرد شدن و يخ زدن آب، انرژي از دست رفته در طي يخ بنـدان تابشـي را جبـران مـي     

ولي تبخير از سطح گياه باعث مصرف شدن گرماي محسوس و كاهش دماي هوا مـي  . نمايد

بـراي تغييـر   . باشـد  اگرچه نرخ تبخير پايين است ولي هدر رفت انرژي مي توانـد بـاال  . شود

، هدررفت انرژي در دماي صفر درجه سانتي گـراد معـادل   )تبخير(حالت آب از مايع به بخار 

kJ/kg 2501 مقدار هدر رفت انـرژي  ) تصعيد(براي تغيير حالت از يخ به بخار آب . مي باشد

kJ/kg 5/2825 بنابراين انرژي آزاد شـده در اثـر   . در دماي صفر درجه سانتي گراد مي باشد

 kJ/kgبه يـك كيلـوگرم آب صـفر درجـه و يـخ زدن آن      C°20سرد شدن يك كيلوگرم آب 

برابر مقـدار آب تبخيـر    6مي باشد و مقدار آب سرد شده و يخ زده بايستي بيشتر از  3/418

مـازاد انـرژي   . شـود  برابـر باشد تا اينكه بـيالن انـرژي   ) شده برابر مقدار تصعيد 8/6يا (شده 

بدست آمده از فرآيندهاي سرد شدن و يـخ بسـتن بـراي جـايگزيني انـرژي خـالص كـه در        

  . شرايط بدون محافظت از دست مي رود، مورد استفاده قرار مي گيرد

يـخ   زماني كه قطرك هاي آب به يك گل، جوانه يا ميوه كوچك برخورد مـي كننـد، آب  

ولـي  . زده و گرماي نهان آزاد مي شود كه به طور موقت باعث افزايش دماي گياه مـي شـود  

انرژي به صورت گرماي نهان موقعي كه آب از سطح بافت يخ زده گياه تبخيـر مـي شـود، از    

اين مسئله به دليل تلفات انرژي باعث كاهش دما مي شود تا اينكه آب پـاش  . دست مي رود

راز مـوثر بـودن پاشـيدن آب بـر روي     . بر روي بافت گياه پاشيده شود مجددا چرخيده و آب

محصوالت كشاورزي به طريقه مرسوم، استفاده مكرر از آب به ميزان كافي براي جلوگيري از 

. كاهش بيش از حد دماي اندام هاي گياهي در فاصله زماني بين چرخش آب پاش مي باشـد 

آب روي محصول و آب پاش هـاي ثابـت    هاي غير چرخان با حجم كم در خصوص آب پاش

بـراي  . بايستي استفاده از آب با نرخ پاشش كم بر روي سطح كمي از محصول صـورت گيـرد  

هاي معمولي زير محصول، استفاده از آب با نرخ پاشش مناسب به طوريكـه دمـاي    آب پاش

باعـث  ايـن كـار   . سطح زمين نزديك به صفر درجه سانتي گراد ثابت بماند، توصيه مي شـود 

افزايش تابش موج بلند و انتقال گرماي محسـوس بـه محصـوالت كشـاورزي در مقايسـه بـا       

هاي زير سطح محصول كه نسـبت   پاش ريزدر خصوص . محصوالت بدون محافظت مي شود

هاي معمولي آب كمتري نياز دارند، هـدف فقـط نگهداشـتن دمـاي زمـين زيـر        به آب پاش

ي گراد به منظور متمركز نمودن و افزايش تـابش و  سطح گياهان در نزديكي صفر درجه سانت

  . انتقال گرماي محسوس به باال به سوي گياه مي باشد
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  هاي روي سطح محصوالت آب پاش

هاي روي سطح محصوالت براي محافظت از محصوالت كم  آبياري با استفاده از آب پاش

براي محصوالت با شاخه ولي . برخي از درختان ميوه خزان كننده به كار مي رود و 1ارتفاع

كه وزن باالي يخ تشكيل شده بر روي محصوالت باعث ) مثل درخت بادام(هاي ضعيف 

اين روش به ندرت براي درختان . شكسته شدن شاخه هاي آنها مي شود مناسب نيست

استفاده مي شود مگر براي درختان ليموي جوان كه ) از قبيل مركبات( 2نيمه گرمسيري

حتي در طي يخ بندان هاي فرارفتي، استفاده . نعطاف پذير و نرم هستندداراي شاخه هاي ا

فراهم مي  - C°7از آبياري روي محصوالت، محافظت خيلي خوبي از يخ بندان را تا حدود 

در شرايط بادي يا . كند به شرطي كه مقادير پاشش آب كافي بوده و يكنواخت انجام شود

ابد كه نرخ پاشش آب براي تامين گرماي در حالتي كه دماي هوا به حدي كاهش مي ي

بيشتر جهت جبران تلفات ناشي از تبخير ناكافي باشد، استفاده از اين روش مي تواند باعث 

اشكاالت . ايجاد صدمه و خسارت بيشتر در مقايسه با حالت عدم استفاده از اين روش باشد

بندان اتفاق روش اينست كه در صورت خراب شدن سيستم آب پاش، خسارت شديد يخ 

مي افتد، نياز به مقدار زيادي آب مي باشد، حجم باالي يخ به وجود آمده مي تواند باعث 

هاي با  خسارت به شاخه ها و شكستن آنها شده و وقوع بيماري هاي ريشه در خاك

  .زهكشي ضعيف نيز ايراد ديگر محسوب مي شود

سرعت هاي با  آب پاش ميزان آب مورد نياز براي آب پاشي روي سطح گياهان براي 

هاي كم حجم هدفدار  و آب پاشچرخش معمولي، آب پاش هاي با نرخ پاشش آب متغير 

دماي حداقل ) 2(سرعت باد،) 1(عالوه بر اين، نرخ آبياري باراني بستگي به. متفاوت مي باشد

يكنواختي توزيع سيستم ) 4(سطح محصول تحت محافظت و) 3(بدون انجام محافظت،

تا زماني كه مخلوط آب و يخ بر روي گياهان وجود داشته باشد و قطرات . باراني داردآبياري 

هاي پوشيده از يخ گياهان بچكد، دماي محصول در حدود صفر درجه سانتي  آب از اندام

هاي  ولي اگر ميزان پاشش آب كافي نباشد يا فاصله بين چرخش. گراد ثابت خواهد ماند

هاي گياهي مجددا  م آب پاشيده شده يخ زده و دماي اندامآب پاش خيلي زياد باشد، تما

  .شروع به كاهش خواهد نمود

                                                 
1 Low-groving 
2 Sub tropical 
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  هاي چرخان معمولي آب پاش

سيستم هاي آب پاش معمولي روي سـطح محصـوالت از آب پـاش هـاي اسـتاندارد بـه       

از آنجـايي كـه   . منظور خيس نمودن كامل گياهان و خاك يك محصول استفاده مـي كننـد  

زرگتر زياد مي باشد لذا مقدار آب بيشتري براي محصوالت بلنـدتر نسـبت   مساحت گياهان ب

به منظور موثر و كارآمد بودن آب پـاش هـا، الزم اسـت    . به محصوالت كوتاهتر نياز مي باشد

بـراي  . ثانيـه توسـط آب خـيس شـوند     60تـا   30هاي گياه به آب آغشته شوند و هـر   اندام

  .نياز به مقادير آب بيشتر مي باشد فواصل زماني طوالني تر چرخش آب پاش ها

يكنواختي در توزيع آب پاش ها بـه منظـور جلـوگيري از پوشـش ناكـافي آب پـاش هـا        

ارزيـابي سيسـتم آب پـاش    . ضروري مي باشد چرا كه ممكن است باعث بروز خسارت شـود 

بايستي قبل از شروع فصل يخ بندان به منظور اطمينان از خوب بـودن  ) Catch-canآزمون (

اطالعات مربوط به چگونگي انجام اين آزمون معمـوال در  . كنواختي پاشش آب صورت گيردي

هاي مديريت آبياري مورد بحث قرار مـي گيـرد و راهنمـايي هـاي الزم اغلـب از       اكثر كتاب

اگر جهت جريان و ريزش هواي سـرد در يـك   . مشاورين ترويج محلي قابل دريافت مي باشد

كم آب پاش ها در لبه رو به باد محصول يـا حتـي در   اافزايش ترمسير مشخص، معلوم باشد، 

ناحيـه بـا تـراكم بـاال را در     . حاشيه رو به باد يك مزرعه باز مي تواند محافظت را بهتر نمايد

  . محدوده ارزيابي سيستم در نظر نگيريد

هر گونه سيستم آبياري روي سطح محصول را كه مقـدار آب مناسـب و كـافي را فـراهم     

مي توان براي محافظت از يخ بندان مورد استفاده قرار داد ولي سيستم هـايي كـه بـه     نمايد

 Rogers and)طور ويژه براي محافظت از يخ بندان طراحي شده اند بهترين گزينه مي باشند

modlibowska, 1961; Raposo, 1979) . الزم است سيستم در طي دوره يخ بندان در محل

در طـي   رار دادن سيستم در محل و اسـتفاده از آن و جابجـايي آن  امكان ق. قرار داشته باشد

عموما يكنواختي توزيع آب پاش ها با استفاده از يـك  . امكان پذير نخواهد بود شب يخ بندان

مثلث متساوي االضالع در مقايسه با حالت مستطيلي كه آب پاش ها در گوشه هاي آن قـرار  

كه براي آبياري طراحي شـده انـد در مقايسـه بـا     سيستم هايي . گرفته است بهتر خواهد بود

سيستم هايي كه براي محافظت از يخ بندان طراحـي شـده انـد را مـي تـوان بـا يكنـواختي        

در بيشـتر حـاالت، سـر آب    . بهتري توزيع نموده و ميزان پاشش آب را مكفي در نظر گرفت

ج پوشش در نظـر گرفـت تـا    متري يا باالتر از سطح تا 3/0پاش ها را بايستي باالتر از ارتفاع 
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ويژه  1براي محافظت از يخ بندان، فنرهاي. اينكه وجود گياهان مانع پاشيده شدن آب نشوند

اي بايستي استفاده شوند كه از يك پوشش محافظت برخوردار هستند تا جلـو يـخ زدن سـر    

  .آب پاش ها گرفته شود

يستم به ويژه زماني كـه از  استفاده از صافي هاي تميز براي اطمينان از كاركرد مناسب س

  . استفاده مي شود، الزم و ضروري مي باشد 2آب رودخانه يا تاالب

سيستم هاي آب پاش دستي قابل حمل كه داراي سرهاي قابل تنظيم براي سطح بـاالي  

تاج پوشش گياهي هستند مي توانند براي محصوالت كوتاه نظير توت فرنگي مورد اسـتفاده  

ان خزان كننده و تاكستان ها از سيستم هاي آب پـاش دايمـي داراي   براي درخت. قرار گيرند

يا گالواليزه استفاده مي شود كه سر آب پاش هـا را   PVCاز جنس  3پايه هاي نگهدارنده لوله

ميله هاي چوبي نيز مي توانند پايه هاي نگهدارنده . باالتر از سطح شاخ و برگ نگه مي دارند

كيلـو پاسـكال    420تا  380جريان آب در سر آب پاش ها از فشار نرمال . را محافظت نمايند

  . درصد مي باشد 10و با نوسان 

  

  آغاز و خاتمه آب پاشي

زمان آغاز و خاتمه آب پاشي به منظور محافظت از يخ بندان به درجه حرارت و رطوبـت  

مـي  در زمان آغاز فعاليت سيستم، دماي هوا شروع به كاهش . در باغ بستگي داردهوا نسبي 

كند ولي دماي هوا به كمتر از دماي قطرات آب افت نخواهد نمود و دمـاي هـوا بعـد از يـخ     

  .زدن آب و آزاد شدن گرماي نهان مجددا افزايش خواهد نمود

نشـان داده   10-7تاثير استفاده از سيستم آبياري باراني چرخان روي محصول در شكل  

بـه خـيس شـدن توسـط آب      4شده است كه بيانگر پاسخ و عكس العمل دماي حاشيه برگ

 Wheaton and)بـر اسـاس  ثانيـه   30يـا   60، 120: پاش در فاصله زماني هر بـار چـرخش   

kidder , 1964) رخ ) يـا تصـعيد  (ي بين هر بار خيس شدن، تبخيـر  در فاصله زمان. مي باشد

داده و تغيير حالت آب از مايع يا يخ به بخار باعث تبديل گرماي محسوس بـه گرمـاي نهـان    

هاي خيس گيـاه مـي    ها و بافت هدر رفت گرماي محسوس باعث افت دماي اندام. مي شود

                                                 
1  Spring 
2 Lagon  
3 Rivers 
4  Leaf- edge 



                                                                                                         محافظت از يخ بندان در كشاورزي 226

 
 

اگر دمـاي  . ت خواهد نمودهاي گياه، دماي هوا تا دماي تر اف به دليل خيس بودن اندام. شود

پايين باشد، دماي تر به ميزان قابل مالحظـه اي كمتـر از دمـاي هـوا     ) رطوبت(نقطه شبنم 

هاي خيس گياه به كمتر از دمـاي هـوا افـت خواهـد نمـود و در       لذا دماي بافت. خواهد بود

همچنـين اگـر سـرعت    . صورت نبودن آب كافي باعث ايجاد آسيب به محصول خواهد گرديد

ش آب پاش خيلي كم باشد و يا اگر فعاليت آب پاش ها خيلي زود متوقف شـود،  دمـا   چرخ

  .به كمتر از آستانه بحراني افت كرده و باعث وقوع خسارت خواهد گرديد

در منابع علمي قديمي در خصوص استفاده از آب پاش هاي روي سطح گياهـان از افـت   

ر شرايط دماي پائين نقطه شبنم صحبت سريع و ناگهاني دما در زمان آغاز فعاليت سيستم د

در شرايط بادي و دماي پائين نقطه شبنم و زماني كه دماي هـوا نسـبتا   . به ميان آمده است

اسـت تبخيـر از قطـرات آب باعـث افـت دمـاي       ) لسيوسدرجه س 15تا  10براي مثال (باال 

هوا بـه سـرعت   قطرات آب  شده و باعث مي شود كه در زمان آغاز به كار آب پاش ها دماي 

در عين حال دماي قطرات آب معموال به حدود صفر درجه سانتي گـراد افـت مـي    . افت كند

زماني كه قطرات آب از سر آب پاش ها به سمت گياهان پاشـيده مـي شـوند، دليلـي     . نمايد

براي اينكه دماي هوا در زمان آغاز فعاليت آب پاش ها به كمتر از صفر درجـه سـانتي گـراد    

نشـان داده شـده اسـت اگـر آب از      10-7همانطوريكه در شكل . خواهد داشتنبرسد وجود 

شود، دماي سطح گياهان بـه كمتـراز صـفر درجـه     ) تبديل يخ به بخار(سطح گياهان تصعيد

سانتي گراد خواهد رسيد ولي دما زماني كه با قطـره جديـد آب برخـورد مـي كنـد مجـددا       

  .افزايش خواهد يافت

براي محصوالت مختلف دقيقا معلوم نمـي   (Tc)ي آسيب رسان از آنجايي كه دماي بحران

باشد و با توجه به اينكه مقادير، مربوطه به شرايط خشك گياهان هستند و نه حالـت خـيس   

و مرطوب، لذا عاقالنه است كه فعاليت سيستم هاي آبياري باراني زماني آغاز شود كه دمـاي  

تم آبياري باراني زماني كه دماي تـر بـه صـفر    شروع فعاليت سيس. باشد Tcتر اندكي باالتر از 

درجه سانتي گراد برسد، داراي ريسك كمتـري اسـت و بـراي احتيـاط بيشـتر و در صـورت       

نبودن آب و نيز احتمال وقوع آب گرفتگي و نيز تشكيل يخ فراوان روي محصول، ايـن روش  

  .مورد توصيه مي باشد
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تغييرات دماي حاشيه برگ در موقع خيس شدن توسط سيستم آبياري باراني با ميزان آب برابر : 10-7شكل 

ثانيه ؛ دماي هوا حدود صفر درجه سانتي گراد؛  30و  60،  120ميلي متر در ساعت با ميزان چرخش  8/2با 

 ,Wheaton and kidder)كيلومتر بر ساعت  5/5درجه سانتي گراد و سرعت باد حدود  -2دماي تر حدود 

1964).  

  

صفر درجه سـانتي گـراد    ي محصوالت بتابد و دماي هوا باالتر ازحتي اگر خورشيد بر رو

رو بـه بـاد    حاشـيه باشد، سيستم آبياري باراني نبايد متوقف شود مگـر اينكـه دمـاي تـر در     

 در صورتي كه مشكل آب گرفتگـي خـاك يـا كمبـود آب وجـود     . باشد Tcمحصول باالتر از 

نداشته باشد، ادامه فعاليت سيستم تا اندازه اي كه دماي تر قبل از خاموش كردن سيستم از 

  . صفر درجه سانتي گراد افزايش يابد، باعث باال رفتن ميزان محافظت خواهد شد

اندازه گيري دماي تر به صورت مستقيم از طريق سايكرومتر و يـا از طريـق محاسـبه بـر     

به منظور اندازه گيري مستقيم، فيتيلـه  . ا امكان پذير مي باشداساس نقطه شبنم و دماي هو

اي از جنس پنبه بر روي مخـزن دماسـنج تـر قـرار داده شـده و بـا آب مقطـر يـا آب يـون          

. تهويه هوا تا زماني كه دماي دماسنج تر ثابت نشده انجام مـي شـود  . خيس مي شود1زدوده

رخان  يا با استفاده از يك پنكه برقي بـه  عمل تهويه با استفاده از يك سايكرومتر فالخني چ

                                                 
1  De- ionized 
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اگر دماي ثبت شده پايين تر از صفر ). 9-3شكل (انجام مي گيرد  1كمك سايكرومتر تنفسي

صـورت   در ايـن . گراد باشد، ممكن است آب موجـود در فيتيلـه يـخ زده باشـد     درجه سانتي

ناميده مي  2يخ بنداندماي ديدباني شده به جاي اينكه دماي تر ناميده شود، دماي دماسنج 

گرچه در محدوده دمايي مهم براي محافظت از يخ بندان، اختالف اندكي بـين ايـن دو   . شود

  .وجود دارد

معموال به جاي استفاده از يك سايكرومتر تنفسي يا فالخنـي داراي دماسـنج تـر تهويـه     

قرار گرفته  دار، براي تخمين دماي تر از يك دماسنج ساده كه انتهاي  آن در پنبه اي خيس

اگرچـه در صـورت امكـان    . است و هيچگونه تهويه اي هم انجام نمي گيرد، استفاده مي شود

در اين حالت مي تـوان از بنـد كفـش پنبـه اي     . بهتر است پنبه توسط يك پنكه تهويه شود

  .خيس شده استفاده نمود كه به راحتي در اطراف مخزن دماسنج قابل تعبيه مي باشد

شته باشيد تا دماي تـر را در سـمت رو بـه بـاد محصـول انـدازه گيـري        اگر شما قصد ندا

نماييد، راه جايگزين استفاده از دماي نقطه شبنم اندازه گيري شده و يا اعالم شده از طـرف  

هاي اندازه گيري نقطه شبنم گران قيمت مـي باشـند،    دستگاه. سازمان هواشناسي مي باشد

-7شـكل (لزي صيقلي، آب ، نمك و يخ مي باشد ولي يك روش ساده استفاده از يك ظرف ف

سپس شروع به اضافه نمودن . در ابتدا مقداري آب نمك در داخل قوطي صيقلي بريزيد). 11

قطعات يخ به داخل ظرف نماييد در حالي كه مخلوط داخل ظرف را به وسيله يك دماسـنج  

يـا  ( شـكيل شـبنم   سطح بيروني ظرف را زير نظر داشته باشـيد تـا زمـان ت    ،به هم مي زنيد

اگر تراكم يا نهشت صورت نگرفت مجددا قدري نمك و يخ بـه  . را مشاهده نماييد) نهشت يخ

هنگامي كه نهشت يخ را مشاهده نموديـد  . مخلوط داخل ظرف اضافه نماييد تا پايين تر رود

كـه  مي باشد 3در اين حالت دما برابر با دماي يخ . بالفاصله دماي دماسنج را يادداشت نماييد

روشن نمودن چـراغ قـوه بـراي    . بيشتر از دماي نقطه شبنم مي باشد) ولي نزديك به(اندكي 

دقـت ايـن   . ديدن تشكيل يخ بر روي سطح خارجي قوطي و قرائت دماسنج مفيد مـي باشـد  

روش كمتر از رطوبت سنج نقطه شبنم مي باشد ولي معموال دقت كافي بـراي تعيـين زمـان    

  .ي را داردآغاز و خاتمه آبياري باران

  

                                                 
1  Aspirated 
2  Frost bulb 
3  Ice point 
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  يك روش ساده براي تخمين دماي نقطه شبنم:11- 7شكل 

  

استفاده از آبياري باراني در محافظت از يخ بندان، دماي  در بيشتر متون علمي مربوط به نحوه

در . هواي زمان شروع و خاتمه پاشش آب بر اساس نقطه شبنم و دماي تـر تعيـين مـي شـود    

صورتي كه بايستي بر اساس دماي يخ و نيز دماي تر دماسنج يخ بندان تعيين شود چرا كه در 

در . پوشـيده شـده باشـند    آباينكه از اند تا دماي زير صفر گياهان معموال از يخ پوشيده شده 

عين حال جدول دماهاي متناظر هوا با دماهاي تر و نقطه شـبنم زيـر صـفر تقريبـا مشـابه بـا       

اين بنـابر . جدول دماي هواي متناظر با دماي نقطه يخ و دماي دماسنج تر يخ بندان مي باشـد 

  ه شـبنم و دمـاي تـر در جـدول    در عمل از جدول دماهاي نقطبراي جلوگيري از وقوع اشتباه، 

  .استفاده مي شود 7-5

كه ضميمه اين كتاب  SST. XLSبراي داشتن دقت بيشتر در ارتفاعات باالتر، برنامه كاربردي 

است محاسبات را انجام داده و نتايج آن مي تواند براي تعيين دماي دقيق زمان آغـاز و خـاتم   

در صـورت اسـتفاده از دسـتگاه هشـدار     .گيـرد  فعاليت سيستم در هر ارتفاع مورد استفاده قرار

درجه سانتي گراد باالتر از دماي زمان آغاز سيستم بـه دسـت آمـده از     1دهنده، دماي هشدار 

تنظيم مي شود، تا اطمينان الزم براي كافي بودن زمان براي آغاز فعاليت سيسـتم   5-7جدول 

به صورت اتوماتيك و با استفاده از  در صورتي كه آغاز به كار سيستم آبياري باراني. فراهم شود

درجه سانتي گراد بيشتر از دماي  2يا  1يك ترموستات صورت گيرد، بايستي دماي زمان آغاز 

  .بسته به دقت ترموستات در نظر گرفته شود 5-7زمان آغاز به دست آمده از جدول 
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براي انجام محافظت از يخ  )°C (حداقل دماي زمان آغاز و خاتمه فعاليت سيستم آبياري باراني : 5-7جدول 

  .بندان در سطح دريا كه تابعي از دماي نقطه شبنم و دماي تر مي باشد

  )°C(دماي نقطه تر   دماي نقطه شبنم

C°  3-  5/2 -  2-  5/1 -  1-  5/0 -  0  

0              0  

5/0 -            5/0 -  3/0  

1-          1-  2/0 -  6/0  

5/1 -        5/1 -  7/0 -  1/0  1  

2-      2-  2/1 -  4/0 -  4/0  2/1  

5/2 -    5/2 -  7/1 -  9/0 -  1/0 -  7/0  5/1  

3-  3-  2/2 -  4/1 -  6/0-  2/0  1  8/1  

5/3 -  7/2 -  2-  2-  2/1 -  4/0  3/1  1/2  

4-  5/2 -  7/1 -  9/0 -  1/0 -  7/0  5/1  3/2  

5/4 -  2/2 -  4/1 -  7/0 -  1/0  1  8/1  6/2  

5-  2-  2/1 -  4/0 -  4/0  2/1  2  8/2  

5/5 -  7/1 -  1-  2/0 -  6/0  4/1  2/2  1/3  

6 -  5/1 -  7/0 -  1/0  9/0  7/1  5/2  3/3  

5/6-  3/1 -  5/0 -  3/0  1/1  9/1  7/2  5/3  

7-  1/1 -  3/0 -  5/0  3/1  1/2  9/2  7/3  

5/7 -  9/0 -  1/0 -  7/0  5/1  3/2  1/3  9/3  

8-  7/0 -  1/0  9/0  7/1  5/2  3/3  1/4  

5/8 -  5/0 -  3/0  1/1  9/1  7/2  5/3  3/4  

9-  3/0 -  5/0  3/1  1/2  9/2  7/3  5/4  

5/9 -  1/0 -  7/0  5/1  2/2  1/3  9/3  7/4  

10-  1/0  8/0  6/1  4/2  2/3  4  9/4  

را در رديف باالي جـدول پيـدا كنيـد كـه      (Tw)، دماي تر 5-7براي استفاده از جدول :توضيح جدول

را در ستون سمت چـپ   (Td)سپس دماي نقطه شبنم . باشدمحصول  (Tc)بيشتر يا مساوي دماي آستانه 

از آغـاز بـه كـار سيسـتم     . جدول پيدا كرده و سپس دماي هوا متناظر را از داخل جدول مشخص نماييـد 

آبياري باراني قبل از رسيدن دماي هوا در سمت رو به بـاد مزرعـه بـه دمـاي مشـخص شـده از جـدول،        
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باشند ولي دقت ايـن اعـداد   براي سطح دريا مي  5-7مقادير ذكر شده در جدول . اطمينان حاصل نماييد

  . مي باشد قبولمتري نيز قابل  500تا ارتفاع حدود 

  

اگر فقط رطوبت نسبي و دماي هوا در دسترس باشد، براي برآورد دماي نقطه شبنم از جدول 

نقطه شبنم و دماي تر انتخاب شده متناظر دماي آستانه  سپس از دماي. استفاده شود 7-6

  .ميزان دماي آغاز و خاتمه آبياري باراني استفاده نماييدبراي تصميم گيري در خصوص 

  

  متناظر با دماي هوا و رطوبت نسبي) °C (دماي نقطه شبنم: 6-7جدول 

  )°C(دماي هوا   رطوبت نسبي

%  2-  0  2  4  6  8  10  12  

100  2-  0  2  4  6  8  10  12  

90  4/3 -  4/1 -  5/0  5/2  5/4  5/6  4/8  4/10  

80  5-  3-  1/1 -  9/0  8/2  8/4  7/6  7/8  

70  7/6-  8/4 -  9/2 -  1-  1  9/2  8/4  7/6  

60  7/8 -  8/6-  9/4 -  3-  2/1 -  7/0  6/2  5/4  

50  11-  2/9 -  3/7 -  5/5 -  6/3-  8/1 -  1/0  9/1  

40  8/13 -  12-  2/10 -  4/8 -  6/6 -  8/4 -  3-  2/1 -  

30  2/17 -  5/15 -  7/13 -  12-  2/10 -  5/8 -  8/6-  5-  

20  9/21 -  2/20 -  6/18-  9/16-  2/15 -  6/13-  9/11 -  2/10 -  

10  5/29 -  9/27 -  4/26-  8/24 -  3/23 -  7/21 -  2/20 -  6/18-  

سپس دماي . رطوبت نسبي را از ستون سمت چپ و دما را از رديف باال انتخاب نماييد: توضيح جدول

  .نقطه شبنم متناظر را در داخل جدول پيدا كنيد

  

آبياري باراني از فرمول براي افرادي كه ترجيح مي دهند براي تخمين دماي آغاز و خاتمه 

 (Tdدر دماي نقطه شبنم) بر حسب كيلو پاسكال ed(هاي موجود استفاده نمايند، فشار بخار 

به صورت زير ) بر حسب درجه سانتي گراد Tw(بر اساس دماي تر ) سلسيوسبر حسب درجه 

  :برآورد مي شود
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�e               :2- 7 رابطه = e� − 0.000660�1 + 0.00115T��T� − T�P!					kpa	                        

  كه در آن فشار بخار اشباع در دماي تر برابر است با 

�e                                                :3- 7 فرم = 0.6108	exp ' 
(.(�	)*)*+(,�.,- 		kpa   

                                                          

  بر حسب متر برابر است با  (EL)تابعي از ارتفاع  (pb)و فشار جوي 

  

!P                                                       : 4- 7رابطه = 101.3 '(.,/�.��0123(., -1.(0   

  :به صورت زير قابل محاسبه مي باشد  (Ta)بنابراين دماي هواي متناظر 

T4                                              :5- 7رابطه = T� + 5*/56
�.���00�
+�.��

1)*78 °C 

                                         

  كه فشار بخار اشباع در دماي نقطه شبنم برابر است با 

�e                                         :6- 7رابطه = 0.6108 exp ' 
�.(�)6)6+(,�.,- 			kpa						  

                                                     

  سيستممورد نياز آب 

روي سطح محصول با آب پاش هاي معمولي بسـتگي بـه   آبياري باراني نياز آبي سيستم 

زمـاني كـه   . زمان چرخش، سرعت باد و دماي كمينه هـوا در شـرايط بـدون محافظـت دارد    

سرعت باد زياد مي باشد، تبخير نيز زياد است و گرماي محسوس بيشتري از سـطح گيـاه از   

در . نمايـد  جبـران  شـده را  تلـف انـرژي  دست مي رود و آب بيشتري نياز است تا يخ بزند و 

دماي حداقل كمتر مي باشد، انرژي بيشتري الزم است تا كمبـود  شرايط بدون محافظت كه 

زمان چرخش آب پاش ها مهم است چرا كـه دمـاي انـدام    . گرماي محسوس را جبران نمايد

هاي خيس گياه زماني افزايش مي يابد كه آب يخ مي زند ولي با تبخير آب دما كاهش مـي  

ات انرژي تابشي بين هر بار چرخش آب پاش و برخورد آب به محصول ادامـه مـي   يابد و تلف

  ). 10-7شكل (يابد 

زماني كه دماي محصول به زير صفر درجه سانتي گراد كاهش مي يابـد، خـيس نمـودن    

بـه  ). 10-7شـكل  (دايم محصول براي كاهش فاصله زماني بين چرخش ها الزم مـي باشـد   

بـراي مثـال   . ثانيه بهتر است 30ثانيه باشد و  60الني تر از طور كلي زمان چرخش نبايد طو

ها در سرعت هاي بـاد   ميزان آب مورد نياز سيستم هاي آبياري باراني متداول براي تاكستان
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-7جدول (متر بر ثانيه   4/1تا  9/0و سرعت هاي باد ) 7-7جدول (متر بر ثانيه  5/0صفر تا 

و  (Geber, 1979. ل و ســرعت بــاد داردبســتگي بــه زمــان چــرخش آب، دمــاي حــداق ) 8

(Martsolf،    يك مدل نظري براي ميزان آب مورد نياز سيستم آبياري باراني جهت حفاظـت

  .ميلي متري ارائه نمودند 20از يك برگ درخت به قطر 

تجربي ساده ميزان آب مورد نياز سيستم آبياري باراني  رابطهبا استفاده از اين مدل، يك 

  :نمايدمي محاسبه ر را به صورت زي

>;	                    :7- 7 رابطه = �0.0538	=( − 0.5404= − 0.4732AB			CCℎ/
	   

دماي برگ خشك محافظت نشده بـر   Tl و سرعت باد بر حسب متر بر ثانيه uكه در آن 

  .حسب درجه سانتي گراد مي باشد

اخـتالف  ، Campbell, 1998) (Norman andفاده از روش توضيح داده شده توسـط با است

متر در يك شب يخ بندان تابشي با مقاومت روزنه باال بـه  02/0بين دماي هوا و برگ به قطر 

  :صورت زير قابل برآورد مي باشد

AE                                       : 8-7 رابطه − AB = 1.4458	=/�.F10G					°H  

تركيب دو معادله، يك از متر بر ثانيه است،  5تا  1/0براي حالتي كه سرعت باد برابر با 

بر حسب متر  (u)معادله ساده براي تعيين ميزان آب مورد نياز سيستم بر حسب سرعت باد 

  .بر حسب درجه سانتي گراد به شرح ذيل قابل ارائه مي باشد (Ta)بر ثانيه و دماي هوا 

  :9-7 رابطه

  ;< 	= IAE − 1.4458J/�.F10G	K�0.0538	=( − 0.5404	= − 0.4732		CC	ℎ/
  

متر  5و  5/0بايستي بين  9-7براي مقاصد كاربردي، سرعت باد وارد شده به رابطه        

اضافه شـود تـا از خـيس     10-7يك مقدار آب بيشتر بايستي به نتيجه معادله . بر ثانيه باشد

مقدار آب اضافه از صفر ميليمتر در ساعت بـراي  . شودها اطمينان حاصل  بودن مناسب برگ

 2سيستم هاي آبياري داراي پوشش يكنواخت بر روي تـاج پوششـي پراكنـده محصـول تـا      

براي تاج پوشش با شاخ و برگ متـراكم و يـا بـا سيسـتم آبيـاري داراي      در ساعت ميلي متر 

  . پوشش كمتر متغير مي باشد

بـا در نظـر گـرفتن تصـحيح الزم بـراي       9-7 رابطـه مقادير آب مورد نياز به دسـت آمـده از   

اطمينان از كافي بودن ميزان خيسي، در محدوده مقادير آب مورد نيـاز توصـيه شـده بـراي     

  . نشان داده شده اند 12-7محصوالت بلند در شكل 
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د در داخل محدوده مقـادير  هاي بلن براي تاكستان  8-7و  7-7همچنين مقادير جدول       

مقادير آب مورد نيـاز بـراي محصـوالت كوتـاه     . قرار مي گيرند 12-7آب مورد نياز در شكل 

كمتر مي باشد چرا كه سطح اين محصوالت به مراتب كمتر است و تبخير نيز كمتر صـورت  

مي گيرد و خيس شدن يكنواخت پوشش گياهي در زمان كوتاه بودن ارتفاع محصول راحـت  

براي توت فرنگي ايـده آل مـي    13-7مقادير ذكر شده در شكل ). 13-7شكل (مي باشد تر 

. باشند و براي محصوالت سيب زميني و گوجه فرنگي اندكي به اين مقادير بايد اضـافه نمـود  

 13-7و  12-7ساير محصوالت با اندازه متوسط داراي مقادير بين اعداد ذكر شده در اشكال 

  .مي باشند

  

مقادير آب مورد استفاده در سيستم آبياري باراني روي سـطح محصـول بـراي محافظـت از يـخ      : 7-7جدول 

متـر بـر ثانيـه     5/0بندان در تاكستانها بر اساس دماي حداقل و  زمان چرخش براي سرعت هاي باد صفر تا 

(Schultzand and liber, 1968)  

  

  دما ثانيه 30چرخش  ثانيه 60چرخش  ثانيه 30چرخش  ثانيه 60چرخش 

Litre min-1 ha-1 Litre min-1 ha-

1 
mmh-1 mmh-1 °C 

417 333 5/2 2 7/1 - 

550 467 3/3 8/2 3/3 - 

717 633 3/4 8/3 5- 

كارآئي سيستم باراني عمدتا به ميزان تبخير بستگي دارد كه شديدا تحت تـاثير سـرعت   

محسـوس در هـوا   در عين حال دماي حداقل به عنوان معياري از كمبـود گرمـاي   . باد است

است بنابراين مقادير باالي آب مصرفي در شرايطي كه دماي حداقل پائين مي باشد ضروري 

اگر مخلوط يخ و آب اطراف اندام هاي گياه شفاف و بي رنـگ باشـد و آب   . است بيشتر باشد

از يخ موجود بچكد، نشان دهنده كافي بـودن مقـدار آب مصـرفي بـراي جلـوگيري از وقـوع       

  .اشدخسارت مي ب

مقادير آب مورد استفاده در سيستم آبياري باراني روي سـطح محصـول بـراي محافظـت از يـخ      : 8-7جدول 

متـر بـر ثانيـه     4/1تـا   9/0بندان در تاكستان ها بر اساس دماي حداقل زمان چرخش براي سرعت هاي باد 

(Schultzand and liber, 1968)  
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  دما ثانيه 30چرخش  ثانيه 60چرخش  ثانيه 30چرخش  ثانيه 60چرخش 

Litre min-1 ha-1 Litre min-1 ha-1 mmh-1 mmh-1 °C 

500 417 3 5/2 7/1 - 

633 550 8/3 3/3 3/3 - 

850 767 1/5 6/4 5- 

  

  
  

مقادير آب مورد نياز براي آبياري باراني معمولي روي سطح محصول براي محافظت محصـوالت  : 12-7شكل 

). با هاشـور عمـودي  (ثانيه  60و ) نمودار با هاشور افقي(ثانيه  30با ارتفاع بلند با زمان چرخش سر آب پاش 

  . ه در باالي محصول مي باشدمتر بر ثاني 5/2محدوده سرعت باد از صفر متر بر ثانيه در سطح پايين تا 
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مقادير آب مورد نياز براي آبياري باراني معمولي روي سطح محصول براي محافظت محصـوالت  : 13-7شكل 

). با هاشور عمـودي (ثانيه  60و ) نمودار با هاشور افقي(ثانيه  30با ارتفاع كوتاه با زمان چرخش سر آب پاش 

  .متر بر ثانيه در باالي محصول مي باشد 5/2در سطح پايين تا محدوده سرعت باد از صفر متر بر ثانيه 

را  1اگر تمام آب موجود يخ زده باشد و ظاهر سـفيد شـيري رنـگ شـبيه يـخ سـرماريزه      

دهنده اين است كه مقدار آب مورد استفاده براي شـرايط جـوي موجـود     نشان ،داشته باشد

تمـام شـاخ و بـرگ كـافي نباشـد،      اگر مقدار آب مصرفي براي پوشاندن . خيلي كم مي باشد

بـراي  . كه به طور كافي خيس نشده اند رخ خواهـد داد  ،خسارت بر روي بخش هايي از گياه

مثال خسارت يخ بندان بر شاخه هاي بااليي درختان ميوه اندك خواهد بود در صـورتي كـه   

ا چغالـه  بر شاخه هاي سطوح پايين تر كه داراي جوانه ها و شكوفه ها، ميـوه يـ   هآسيب وارد

بـا بـدتر شـدن شـرايط جـوي،      . هستند و به ميزان كافي خيس نشده اند، بيشتر مـي باشـد  

تبخير باال، استفاده از آبياري باراني با  و در شرايط بادي. خسارت وارده نيز بيشتر خواهد شد

مقدار آب كم خسارت به مراتب بيشتري نسبت به حالت عـدم اسـتفاده از ايـن روش بـراي     

  .خ بندان بر روي محصول خواهد گذاشتمحافظت از ي

  

  

                                                 
1 Rime ice 
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  سيستم آبياري باراني با نرخ متغير

 براي اكثر باغداران، انتخاب ميزان آب مصرفي سيستم در ابتدا صورت گرفته و تغيير

بيشتر سيستم ها به صورتي . آن بعد از نصب سيستم به راحتي امكان پذير نمي باشد دادن

اين . ياز در بدترين شرايط منطقه را استفاده نمايندتنظيم شده اند كه مقدار آب مورد ن

حالت باعث مي شود در طول شب كه شدت يخ بندان ضعيف تر است مقدار مصرف آب 

براي مقابله با اين مشكل برخي از باغداران سيستم هايي را طراحي . بيش از حد نياز باشد

اجازه استفاده از آب  سر آب پاش  قابل تعويض است، به نحوي كه در آنهامي كنند كه 

عالوه بر اين، آب پاش هاي با نرخ متغير آب مصرفي كه . كمتر يا بيشتر را به باغدار ميدهد

به  روشي براي كاهش مقادير آب مصرفي قابليت روشن و خاموش شدن دارند به عنوان

 ;Gerber and martsolf, 1979صورت گسترده اي مورد تحقيق قرار گرفته اند  

Proebsting, 1975; Hamer, 1980)  .براي مثال (Hamer, 1980)  با استفاده از يك

توانست در طي يك شب يخ بندان  سيستم آبياري باراني خودكار با مصرف آب قابل تغيير،

با استفاده از فقط نيمي از مقدار آب مصرفي نرمال محافظت كارآمدي را از محصوالت انجام 

هنگامي كه دماي سنسور الكترونيكي تعبيه شده در باغ براي سنجش دماي جوانه به . دهد

  . دنمايشروع به استفاده از آب مي سيستم درجه سانتي گراد افت نمايد،  -1

  

در عين حال او خاطر نشان نمود كه به دليل يكنواخت نبودن مقـدار مصـرف آب، محـل    

همچنين در پايان دوره هاي طوالني محافظـت  . قرارگيري سنسورهاي دمايي مهم مي باشند

از يخ بندان، تجمع يخ باعث كم شدن سرعت پاسخ سنسور به تغييرات دما شده و منجر بـه  

به جاي اندازه گيري دماي سنسور  ،)(Kalma et al., 1992. مصرف مقدار باالي آب مي شود

هاي آب پاش را براي حالت هاي روشن و خـاموش   دستگاه ،)(NZAEI, 1987پوشيده از يخ 

به طوري كه بـا انـدازه گيـري دمـاي      ندبه صورت متناوب و هر كدام يك دقيقه تنظيم كرد

متري در محوطه اي محافظت نشده و بر اساس دماي  1در ارتفاع دما حداقل توسط سنسور 

ب  در طـي  آدرصـدي   18اين روش باعث صرفه جـويي  . كار مي كردند سلسيوسدرجه  -2

يعنـي دو  (براي حالت متغير مصـرف آب   ي سيستميك مدل برآورد نياز آب. يك فصل گرديد

  . داده شده استتوضيح  (Kalma, 1992) توسط سيستم آبياري باراني)  حالته
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درصد از آب صـرفه جـويي شـده از     75گزارش نمود كه تا  ،  (Koc et al., 2000)مقاله 

در طي عمليات آبياري باراني روي سـطح محصـول بـه      1طريق جمع آوري آب با سلنوئيدها

عوامل زيست محيطي . منظور محافظت يك باغ سيب از آسيب يخ بندان صورت گرفته است

سازي حالت روشن و خاموش سيستم آبياري باراني مـورد اسـتفاده    براي مدلو دماي جوانه 

  . قرار گرفته اند

  

  )هدفدار(آبياري باراني كم حجم 

استفاده از يك سيستم آبياري بـاراني كوچـك روي سـطح محصـول بـراي هـر درخـت        

نشـان داده   ايـاالت متحـده آمريكـا   محافظت خوبي را با مصرف آب كمتر در جنـوب شـرق   

در عين حال آنها خاطر نشان نموده انـد كـه   .  (Powell and Himelrick, 2000)است

هزينه هاي نصب و راه اندازي باال بوده و روش به طور گسـتر ده اي توسـط باغـداران مـورد     

گزارش نمود كه يك سيسـتم آبيـاري بـاراني    ،(Evans, 2000)  .پذيرش قرار نگرفته است

و  8/3درخت ميزان نياز به مقدار آب مصرفي را بـين   كوچك باالي سطح محصول به ازاء هر

ميلـي متـر در    1/3و  8/2ميلي متر در ساعت براي سيستم هاي آبياري معمـولي بـين    6/4

در عين حال در شرايط بـادي، نـرخ   . ساعت براي سطوح پوشيده از درختان كاهش مي دهد

  .ت مورد نياز باشدميلي متر بر ساعت براي محافظت باغا 6/5مصرف آب ممكن است تا 

(Jangensen et al., 1996) ،   فايده سيستم هاي آبياري باراني كوچـك هدفـدار روي

آنهـا  . ها مورد مطالعه قـرار دادنـد   سطح محصول را براي محافظت محصول انگور و تاكستان

يك سيستم دو حالتي را مورد ارزيابي قرار دادند كه قطراتي با قطر متوسط توليد مـي كـرد   

ي كه مقادير پائين آب مصرفي در مقايسه با شرايطي كه در سيستم آبيـاري معمـولي   در حال

سيستم هاي آبياري باراني كوچـك، نـواري از آب بـه پهنـاي     . وجود داشت، همواه ثابت بود

دسـتگاه هـاي آبيـاري    . نديددرخت انگـور مـي پاشـ    2متر را به سمت باالي يقه 6/0تقريبي 

ان و در نيم متري باالي منطقه يقه درخت انگور به صورت باراني كوچك در هر رديف تاكست

. متري دو آب پـاش نصـب شـده بودنـد     6/3دو در ميان هر ستون داربست به فاصله تقريبي 

متـر و   8/12در  6/15روش آب پاشي هدفدار با يك سيستم آبياري باراني معمولي با فواصل 

آب مصـرفي را  % 80سيسـتم هدفـدار   . ميليمتري مقايسه گرديـد  78/2هاي به قطر  با نازل

                                                 
1  Selenoids 
2  Cordon 
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صرفه جويي نموده بود ولي هيچگونه يخ بندان شديد در طي آزمايش انجـام شـده دو سـاله    

  . مشاهده نشد

سيستم هاي آبياري باراني هدفدار براي محافظت تاكستان هـا در محلـي بـا ارتفـاع بـاال      

. اي شمالي ايالت متحده امريكا با نتايج موفقيت آميزي همـراه بودنـد  در كاليفرني) متر 820(

در اين محل كمبود آب وجود داشت كه كشاورزان مجبور مي شدند به دنبال يك جـايگزين  

برابر  تقريبا يسيستم آب كم. براي سيستم آبياري باراني معمولي روي سطح محصول باشند

تـا   515لي سيستم آبيـاري بـاراني معمـولي از    ليتر در هكتار مصرف مي نمود درحا 140 با

كمتـرين دمـاي    در اولـين سـال آزمـايش   . صرف مي كـرد ليتر بر دقيقه بر هكتار آب م 560

هاي با سيستم بلوكدرجه سانتي گراد بود ولي هيچگونه تفاوتي بين  -9/3مشاهده شده برابر 

زان هـرس وجـود   با آب كم از نظر حجم محصول و ميمحافظت معمولي و سيستم محافظت 

درجه سانتي گراد افـت نمـود    -8/5تا در يكي از شب ها در سال دوم دماي حداقل . نداشت

گرچه ميزان يخ ايجـاد شـده   . ش آن شدچرخدن شكه باعث يخ زدن سر آب پاش و متوقف 

قابل مالحظه بود ولي باغدار مشاهده نمود كه خسارت ناشي از يـخ بنـدان در هـر دو بلـوك     

سيسـتم آبيـاري بـا حجـم كـم بـراي        .و آبياري با حجم كم مشابه هم بودند آبياري معمولي

پاشيدن آب به طور مستقيم بر روي رديف هاي درختان انگـور طراحـي شـده بـود و مقـدار      

باغـدار  . بسيار اندكي بر روي سطح خاك بين رديف هاي درختـان انگـور پاشـيده مـي شـد     

صـفر درجـه    تر ازني كه دماي تر بـاال كه جهت سر آب پاش هاي غير گردان زما متوجه شد

بود و تا زمان افزايش مجدد دماي تر به باالي صفر درجه سانتي گـراد كـه فعاليـت سيسـتم     

  . استآبياري باراني متوقف نشده بود، نيز مهم 

  

  آبياري باراني روي پوشش هاي مصنوعي

بست ها مي تواند انجام آبياري باراني بر روي محصوالت پوشيده شده در گلخانه ها يا دار

همانند آبياري بـاراني بـر روي محصـوالت،    . منجر به محافظت بااليي در برابر يخ بندان شود

استفاده مداوم از آب كافي بر روي پوشش موجود محصوالت كشاورزي باعث مـي شـود كـه    

وجـود يـك اليـه    . دماي پوشش هاي موجود در نزديكي صفر درجه سانتي گراد ثابت بمانـد 

ر روي اين سطوح باعث جذب تابش زميني خروجي شده و همچنين باعث ايجـاد  نازك آب ب

تابش به سمت سطح زمين در دماي حدود صفر درجه سانتي گراد مي شـود كـه بـه ميـزان     
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در نتيجه تابش خـالص تـاج پوشـش    . قابل مالحظه اي باالتر از دماي آسمان صاف مي باشد

تاج پوشـش قـرار گرفتـه در معـرض آسـمان      محصوالت به ميزان قابل مالحظه اي بيشتر از 

در يك آزمايش دو ساله، گزارش نمـود كـه متوسـط ميـزان      )(Hogg, 1964. صاف مي باشد

با استفاده از آبياري باراني بر روي يك داربست با پوشش شيشه اي  C°4/2محافظت برابر با 

گرچه ميـزان  . نيز رسيد C° 5/4هاي سردتر ميزان محافظت به  در شب. شده استمشاهده 

استفاده از آبيـاري بـاراني   . ميلي متر در ساعت مقدار نسبتا بااليي بود 3/7پاشش آب معادل 

ميلي متري باعـث افـزايش دمـاي     2/0 امتضخبا بر روي گلخانه هايي با پوشش پالستيكي 

بيـرون   بيشتر از دماهاي زيـر صـفر انـدازه گيـري شـده در     و  C°1/7 تا دمايداخل گلخانه 

  . (Pergola, Ranieri and Grassotti, 1983)گلخانه گرديد 

در مقايسه با يك گلخانه معمولي پالستيكي كه تا همان دما گرم شده بود، آبياري باراني 

آب پاش هـا  . درصد از هزينه هاي مصرفي براي انرژي صرفه جويي شود 80تا كه باعث شد 

هـاي سـرد    ميانگين مقدار آب پاشيده شـده در شـب  به صورت متناوب در حال كار بودند و 

 در عين حـال پـژوهش  . ميلي متر بر ساعت بود كه مقدار بااليي محسوب مي شد 10حدود 

هاي بيشتر مورد نياز است تا معلوم شود آيا مقادير پاشش آب كمتر امكان پذير است و نيـز  

بدليل كم بـودن  . م مي باشدمطالعه تاثير كيفيت آب مورد استفاده بر روي پالستيك نيز الز

مساحت سطح گياه براي پوشانيدن مقادير پاشش آب بايستي مشابه بـا و يـا در حـد امكـان     

ولـي  . كمتر از مقادير آب استفاده شده براي تاج پوشش هاي محصوالت با ارتفاع بلند باشـد 

پالسـتيكي  استفاده از آبياري باراني بر روي گلخانـه هـاي   . اين مستلزم مطالعات بيشتر است

  .بخشي همراه بوده است در جنوب كشور پرتقال نيز با نتايج رضايت

  

  آبياري باراني زير سطح محصول

استفاده از آبياري باراني زير سطح محصول عموما براي محافظت از يـخ بنـدان درختـان    

خزان كننده در مناطقي صورت مي گيرد كه دماي كمينه خيلي پايين نبـوده و فقـط چنـد    

عالوه بر كم بودن هزينه هاي اجرايي، امكان اسـتفاده از  . افظت مورد نياز مي باشددرجه مح

اين سيستم براي مقاصد آبياري نيز وجود دارد به طوري كـه مشـكالت مربـوط بـه بيمـاري      

 .هاي گياهي نيز كمتر بوده و هزينه مورد نياز بـراي آبيـاري بـاراني نيـز كمتـر خواهـد بـود       

همچنـين  . نسبت به آبياري باراني روي محصول متعدد مـي باشـد   بنابراين مزاياي اين روش

شكسته شدن شاخه درختان به دليل ميزان باالي يخ و خرابي سيستم آبياري باراني نيـز بـه   
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. عنوان مشكالت جدي سيستم هاي آبياري باراني زير سطح محصول به حسـاب نمـي آينـد   

ميلـي    3تا  2( ر آب مصرفي كمتربراي سيستم هاي آبياري باراني زير سطح محصول مقادي

ميزان محافظت صورت گرفته توسط اين سيستم بستگي بـه  . مورد نياز است) متر در ساعت

اختالف اندكي را در   (Anconellei et al., 2002). شدت يخ بندان و مقادير آب مصرفي دارد

 -C°3 هـا بـراي دماهـاي كمينـه بـاالي      فايده بين مقادير مصرف آب و نـوع سـر آب پـاش   

ليتر در هر ساعت براي  65، مقدار آب مصرفي برابر با  -C°3در دماهاي زير . مشاهده كردند

هـدف اصـلي در   . ليتر بر ساعت نشان داد 45هر درخت نتيجه بهتري را در مقايسه با مقدار 

هاي زير سطح محصول باال بردن و نگه داشتن دماي انـدام هـاي    هنگام استفاده از آب پاش

دليل ايجاد محافظت تـا حـدي بـه    . خيس شده گياهان در حد صفر درجه سانتي گراد است

افزايش تابش از سطح پوشيده شده از مخلوط يخ و مايع بر مي گردد چـرا كـه ايـن سـطوح     

ت نشده، دماي هوا معمـوال در  در يك باغ محافظ. گرمتر از سطوح بدون محافظت مي باشند

و بـا  ) يعني اغلـب زيـر صـفر درجـه سـانتي گـراد      (استنزديكي سطح زمين كمترين مقدار 

به دليل افزايش دماي سطح به نزديك صـفر درجـه   . افزايش ارتفاع دما هم  افزايش مي يابد

در  سانتي گراد ناشي از فعاليت آب پاش ها، هواي نزديك سطح باعث ايجاد ناپايداري جـوي 

نزديكي سطح زمين شده و باعث ايجاد جريان گرماي محسوس رو به باال بـراي گـرم كـردن    

عالوه بر آن حجم بخار آب موجـود در هـوا در داخـل بـاغ بـه دليـل       . هوا و گياهان مي شود

ها افزايش يافته و تراكم يا نهشت يخ بر روي سـطوح سـرد گياهـان باعـث      فعاليت آب پاش

  .ماي نهان شده و به محافظت از يخ بندان كمك خواهد كردآزاد شدن مقداري از گر

ها بستگي به نرخ تبخير دارد كه با سرعت باد افـزايش   ميزان سودمندي و تاثير آب پاش

هـا در طـول دوران    يي سيستم، استفاده از آب پـاش آبهترين روش براي تعيين كار. مي يابد

. باشد كه تمام آب موجود يخ مي زنـد براي تعيين شرايطي مي و  1نهفتگي يا خواب زمستانه

صفر درجه سانتي گراد باشد،  و آب پوشيده شده باشد و دماي سطحاگر خاك با مخلوط يخ 

در صورتي كه تمام آب يـخ بزنـد و دمـاي    . در اين صورت ميزان آب مصرفي كافي مي باشد

يط مـذكور  سطح به كمتر از صفر درجه سانتي گراد كاهش يابد، مقدار آب مصرفي براي شرا

  .از خيس كردن شاخه هاي پايين درختان اجتناب شود بايستي. خيلي كم مي باشد

  

                                                 
1  Dormancy 
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  هاي چرخان معمولي آب پاش

 (Perry, 1994) درجه سانتي  7/1و  5/0اشاره نمود كه انتظار مي رود افزايش دماي بين

 آب پـاش متري در طي يك يخ بندان تابشي در هنگام اسـتفاده از   6/3گراد تا ارتفاع حدود 

بيـان مـي كنـد كـه افـزايش       (Evans, 2000). هاي چرخان زير سطح محصول صورت گيرد

متـري در يـك بـاغ تحـت      2سـانتي گـراد و در ارتفـاع     هدرجـ  7/1درجه حرارت تا حـدود  

افزايش دمايي را   (Connell and Snyder, 1988).محافظت با آب سرد، امكان پذير مي باشد

متري در يك باغ بادام تحـت محافظـت بـا سيسـتم      2گراد در ارتفاع درجه سانتي  2برابر با 

گـزارش   2هاي با سر ضـربه اي  در مقايسه با آب پاش 1آب پاش چرخان با سر چرخ دنده اي

درجه سانتي گراد و مقدار آب مصـرفي نيـز    20ها در حدود  دماي آب سر آب پاش. نمودند

اش معمولي زيـر سـطح محصـول از سـر     سيستم هاي آب پ. ميلي متر در ساعت بود 2برابر 

كيلـو   345تـا   276و پاشـش آب بـا فشـار     3ميلي متري با خـط سـير كوتـاه    4/2تا  2هاي 

  .دودنميلي متر در ساعت استفاده مي نم 3تا  2پاسكال و مقدار آب مصرفي 

. ته كار كنندها بايستي بدون وقفه و به طور پيوس بعد از آغاز به كار سيستم، آب پاش

، بايستي نواحي كه نسبت به يخ بندان بيشترين آسيب پذيري را ت محدوديت آبدر صور

بهتر است كه آب براي . هاي محافظت نشده، آبياري شوند دارند يا نواحي رو به باد باغ

نواحي كه نياز بيشتري به محافظت دارند مورد استفاده قرار گيرند تا اينكه آب اندكي بر 

يكنواختي در استفاده مناسب از آب باعث بهتر . ده قرار گيردروي ناحيه وسيعي مورد استفا

در طي شب يخ بندان، سيستم هاي آب پاش قابل حمل و دستي . شدن محافظت مي شود

، آب  <C°2-(Tn( ماليم بندان يخ شرايط در ولي .شوند نبايستي متوقف شده و نبايد جابجا

درختان قرار داد تا اينكه ناحيه ها را مي توان به طور يك در ميان در رديف هاي  پاش

در شرايط يخ بندان متوسط تا شديد، در نظر گرفتن . بزرگتري تحت پوشش قرار گيرد

  .ها ممكن است الزم و ضروري باشد فاصله نزديكتر براي رديف هاي آب پاش

توصيه نموده اند كه حفظ و نگهـداري محصـوالت   ، )(Perry, 1994پژوهشگران متعددي 

هاي زير سطح درختان براي محافظت از يـخ بنـدان مـورد     يطي كه آب پاشپوششي در شرا

اين توصيه تا حدودي به اين علت اسـت  . استفاده قرار مي گيرند، سودمند محسوب مي شود

                                                 
1  Gear- driven 
2  Impact 
3  Low - trajectory 
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كه وجود گياهان پوششي باعث افزايش سطح در معرض انجماد شده و از اين طريق گرمـاي  

مخلـوط   و علت ديگر اينكه ارتفاع (Evans, 2000; Perry, 1994)بيشتري آزاد خواهد گرديد

هـا،   در حد صفر درجه سانتي گراد باقي مي ماند تا نزديكـي گـل   يخ و آب و ارتفاعي كه دما

 . (Rossi et al ., 2002)جوانه ها و يا ميوه هاي درختان تحت محافظت باال آورده مي شـود  

در هنگـام اسـتفاده از    ست كه اگرچـه محافظـت بيشـتر   ا مشكل وجود گياهان پوششي اين

سيستم مورد نياز مي باشد ولي به احتمال زياد محافظـت فعـال در شـرايط وجـود گياهـان      

 در شرايط محدوديت آب و منابع انرژي و وقوع كم يـخ بنـدان  . پوششي مورد نياز خواهد بود

ها، عاقالنه است تا گياهان پوششي جمع آوري شوند تا نياز به محافظـت فعـال هـم كـاهش     

ها امري عادي بـه شـمار مـي رود و منـابع كـافي       در شرايط اقليمي كه وقوع يخ بندان. بديا

هاي زير سطح درختـان فـراهم اسـت، حفـظ و نگهـداري گياهـان        براي استفاده از آب پاش

در عين حال مصـرف انـرژي و آب   . پوششي مي تواند باعث بهبود محافظت از يخ بندان شود

  .افزايش خواهد يافت

  

  ها ريز پاش

هاي آب زير سطح محصول به طـور فزآينـده اي    هاي اخير، استفاده از ريز پاش در سال

در بين باغداران به منظور آبياري رواج يافته است و عالقه آنها را در استفاده از ايـن سيسـتم   

 Jackson)و  Rieger, 1986) ،Davies. براي محافظت در برابر يخ بندان در پي داشـته اسـت  

ليتـر بـر هكتـار     87و  57،  38هاي ريز با مقدار مصرف آب  استفاده از آب پاشگزارشي از 

براي محافظت از يخ بنـدان  ) درجه 360درجه و  90(براي هر درخت و نيز دو الگوي پاشش 

ساله كه توسط  فويل هاي عايق پشم شيشه پوشانيده شده بودنـد را   2تنه درختان مركبات 

متري از هـم قـرار گرفتـه بودنـد بطوريكـه       6/4 × 2/6ر فاصله اين درختان د. ارائه نموده اند

 3و  2، 3/1ليتر در دقيقه در هكتار يـا   500و  328، 218مقادير آب مصرفي معادل، برابر با 

درجـه سـانتي گـراد     -12در طي يك شب يخ بنـدان كـه دمـا بـه     . ميلي متر در ساعت بود

درجه سـانتي   5تا  1آبياري به ميزان  تيمارهاي تحت كاهش مي يابد، دماي تنه درختان در

تفاوت دمايي بـين مقـادير آب مصـرفي    . گراد باالتر از دماي درختان شاهد بدون آبياري بود

ليتر بر ساعت قابل مالحظه نبود ولي دماي تنه درختان تـا حـدودي بـاالتر از     87و  57بين 

ي در شـرايط آب مصـرفي   با اين وجود حت.  ليتر بر ساعت بود 38شرايط مصرف آب برابر با 
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درجه سانتي گراد افت نمود، دمـاي   -12ليتر در ساعت در حالي كه دماي هوا به  38برابر با 

درجه سانتي گراد كاهش يافـت بنـابراين بـه طـور واضـح تركيـب        5/2تنه درختان فقط به 

. همزمان آبياري با ريزپـاش هـا بـه همـراه پوشـانيدن تنـه درختـان مفيـد و سـودمند بـود          

درجـه محافظـت بهتـري را نسـبت بـه       90سندگان نيز گزارش نمودند كه الگوي پاشش نوي

همچنين تفاوت قابل اندازه گيري بين دماي هـوا و  . درجه ارائه مي نمايد 360الگوي پاشش 

يا رطوبت هوا در تيمار تحت آبياري و بدون آبياري مشاهده نشد ولي تابش موج بلند رو بـه  

  . تر بوديششده بباال در كرت هاي آبياري 

مي يابد، در عين حال منفعت با آبياري باراني يك ناحيه بزرگتر، ميزان محافظت افزايش 

آبياري باراني زير سطح محصوالت به دسـت مـي آيـد چـرا كـه تـابش و       بيشتري نسبت به 

همرفت هوا در اين حالت در مقايسه با حالتي كه آب بين رديف هاي محصوالت كاشته شده 

ولي اگر مقدار مسـاوي آب در يـك ناحيـه بزرگتـري توزيـع      . ستااستفاده مي شود، موثرتر 

يسه بـا حـالتي كـه آب در يـك منطقـه      شود، احتمال سرد شدن ناشي از تشكيل يخ در مقا

همچنين بهتـرين كـار، تهيـه آب كـافي     . كوچكتر متمركز شود، به مراتب بيشتر خواهد بود

براي تحت پوشش قرار دادن يك ناحيه بزرگتر و اطمينان از تشـكيل مخلـوط آب و يـخ بـر     

  . روي سطح در شديدترين حالت ممكن يخ بندان مي باشد

(Himelrick , Powell, 2000) ، سيستم آبيـاري بـاراني بـا ريـز      ازاستفاده موفقيت آميز

گـزارش   Satsuma mandarinدر  Louisianaو  Albamaهاي زير سطح محصول را در  پاش

هدف آنها يافتن روشي بود كه بتواند محافظت كامل در برابر يـخ بنـدان متوسـط از    . نمودند

. هـاي شـديد را فـراهم نمايـد     دانتنه درختان و شاخه هاي پائيني درختان در طي يـخ بنـ  

هاي آسـيب ديـده بـا     هاي شديد كمك مي كند تا درخت محافظت جزيي در طي يخ بندان

عـدد پايـه    2آنها همچنين گزارش نمودند كه تعـداد  . سرعت بيشتري خود را بازيابي نمايند

تـر  لي 8/90با آب خروجي معـادل  ) متري 5/1و  75/0يعني در (به ازاء هر درخت  1آب پاش

  . در ساعت بر هر آب پاش بهترين نتيجه را خواهد داد

  

  

  

  

                                                 
1  Riser 
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  آبياري قطره اي

نيز برخي مواقع به منظور محافظـت از يـخ بنـدان مـورد       1سيستم هاي آبياري قطره اي

هر گونه منفعت ناشي از بكارگيري و مصرف . استفاده قرار مي گيرند كه نتايج مختلفي دارند

ولي اگر . روي سطح و آزاد شدن گرماي نهان حاصل مي گرددآب، عمدتا از يخ بستن آب بر 

مقدار تبخير به اندازه كافي باال باشد  اين امكان وجود دارد كه انرژي مصـرف شـده در طـي    

بـه دليـل گسـتردگي وتنـوع     . فرآيند تبخير از انرژي توليد شده به دليل انجماد بيشتر شـود 

يي و آآنها، اظهار نظر كلـي در مـورد كـار   سيستم هاي آبياري قطره اي و ميزان آب مصرفي 

در اين مورد نيز بهتـرين روش، آزمـايش كـردن    . موثر بودن اين سيستم ها مشكل مي باشد

سيستم آبياري در طي دوره استراحت درخت و بررسي نتايج در دامنـه اي از شـرايط جـوي    

دمـاي صـفر   اگر آب موجود در سطح زمين به صورت مخلوط آب و يخ بـا  . متفاوت مي باشد

ولي اگر تمـام آب اسـتفاده شـده يـخ     . درجه باشد، نشان دهنده سودمند بودن سيستم است

بزند و ظاهر سفيد شيري رنگ به خود بگيرد، سيستم بـراي شـرايط موجـود ناكارآمـد مـي      

كر است كه استفاده از سيسـتم آبيـاري قطـره اي در شـرايط يـخ بنـدان در       ذالزم به . باشد

استفاده .دان باال باشد ممكن است باعث ايجاد آسيب به سيستم شودصورتي كه شدت يخ بن

گرچـه  . از آب گرم احتمال ايجاد آسيب را كاهش داده و باعث محافظت بيشتر خواهـد شـد  

  . گرم كردن آب ممكن است توجيه اقتصادي نداشته باشد

  

  استفاده از آب گرم

(Davis, 1988) مسير حركت در داخـل  ، گزارش نمود كه سرد شدن قطرات آب در طي

. هوا، مكانيسم اصلي ايجاد گرما در باغات در طي آبياري باراني زير سطح محصول مي باشـد 

آنها فرض كردند كه يخ بستن آب در سطح براي آزاد شدن گرماي نهان باعث اضـافه شـدن   

بـه دليـل   ). يعني باعث افزايش دماي هوا نمي شود(اندكي گرماي محسوس به هوا مي شود 

ه بودن مسير پاشش آب در زير سطح محصول در مقايسه با سيستم هـاي آبيـاري روي   كوتا

هاي زير سـطح   سطح محصول، تبخير كم مي باشد و گرم كردن آب مي تواند براي آب پاش

درجـه   70از آب گـرم بـا دمـاي    ، (Martsolf, 1989).محصول فوايدي را در پي داشته باشد

پاش براي يك باغ مركبات در فلوريدا استفاده نمود و سانتي گراد توسط سيستم آبياري ريز 

                                                 
1  Trickle - drip 
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 متري از سر آب پـاش  3هايي كه در فاصله  مشاهده كرد كه تاثير اندكي بر روي دماي برگ

 4در عين حال او به اين نتيجه رسـيد كـه تـا حـدود     . ها قرار گرفته بودند، بر جاي گذاشت

 م درختان در باالي سر آب پاشها در تاج پوشش متراك افزايش دماي برگ سلسيوسدرجه 

بسـته بـه   سلسـيوس  درجه  2تا  1به طور ميانگين، افزايش دماي بين . ها اتفاق افتاده است

ولي كارآمدي ناشي از بكارگيري مبدل حرارتـي  . ها، متفاوت بوده است نزديكي سر آب پاش

ز بخـاري هـاي   براي گرم كردن آب و توزيع يكنواخت انرژي حاصله در داخل باغ با استفاده ا

همچنين به دليل پايين بـودن دمـاي آب   . نتيجه بهتري در پي داشته است 1باغي  نقطه اي

هايي كـه انـرژي ارزان    در مكان. نسبت به دماي بخاري، شدت وارونگي كم اهميت مي باشد

در دسترس باشد و يا محدوديت آب وجود داشته باشد، توصيه مي شود كه از سيستم هـاي  

. درجه سانتي گراد اسـتفاده شـود   50تصادي تر براي گرم نمودن آب تا حدود گرم كننده اق

در اين حالت مقادير آب مـورد نيـاز بـراي باغـداران داراي محـدوديت در تهيـه آب كـاهش        

  . خواهد يافت

د، انرژي آزاد شـده بـه دليـل سـرد     ودرجه سانتي گراد گرم ش 50زماني كه آب تا دماي 

 2ولي مقدار آب مصرفي برابر بـا  . ژول بر كيلوگرم خواهد بودكيلو  544شدن و يخ زدن آب 

درجه سانتي گراد به همان ميزان گرما خواهـد داشـت كـه     50ميلي متر در ساعت با دماي 

درجه سـانتي گـراد دارد بـه شـرط      20ميلي متر در ساعت با دماي  6/2آب مصرفي برابر با 

فزايش انتقال گرماي محسوس از قطـرات  به دليل ا. آنكه كل آب موجود سرد شده و يخ بزند

آب گرم به هوا، گرم نمودن آب، دماي هواي داخل محصول را بدون در نظر گـرفتن شـرايط   

اگرچه براي كشاورزاني كه آب به اندازه كافي در اختيـار دارنـد   . يخ بندان افزايش خواهد داد

با مقـدار مصـرف آب    و در شرايط يخ بندان ضعيف تا متوسط، طراحي سيستم آبياري باراني

بيشتر در مقايسه با پرداخت هزينه هاي اضافي جهت سيستم گرمايش آب، سوخت و نيروي 

ولـي اسـتفاده از آب گـرم مـي     . انساني به مراتب داراي توجيه اقتصادي بيشتري خواهد بود

 تواند به عنوان روشي جايگزين و مفيد براي باغداران در مواجهه با يخ بندان هاي شديد، بـه 

 ,Evans). عنوان منبع انرژي كم هزينه و يـا محـدوديت در تهيـه آب در نظـر گرفتـه شـود      

هزينه تقريبي مورد نياز براي تهيه يك مبدل حرارتي به منظور گرم كردن آب بـراي   (2000

دالر برآورد نمـوده اسـت كـه تقريبـا      8650تا  6180آب پاش هاي زير سطح محصول را از 

  .بادي مي باشدبرابر با هزينه ماشين 

                                                 
1 Point source 
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  آبياري سطحي 

هاي محافظت از يخ بندان، استفاده مستقيم از آب در خاك با  ترين روش يكي از مرسوم

مــي  3يــا آبيــاري غرقــابي 2)پشــته(، مرزهــاي مســطح شــده 1اســتفاده از ايجــاد جــوي آب

كه اولين پژوهش را بـر روي اسـتفاده از آب بـر روي سـطح انجـام داد،       (Jones,1924).باشد

درجه سانتي گراد، يك درجـه افـزايش    23وجه شد كه در باغ مركبات آبياري شده با آب مت

در اين روش آب در سطح باغ رها شده و گرمـاي آب  . دما در هواي آن باغ اتفاق افتاده است

چرا كه آب گرمتر طي سرد شدن  دماي آب مهم است. وا آزاد مي شودبا سرد شدن آن در ه

بيشترين محافظت در اولين شب بعد از غرقـاب نمـودن   . واهد نمودحرارت بيشتري را آزاد خ

تـا   آبياري غرقـابي . يي اين روش با اشباع شدن خاك كاهش مي يابدآصورت مي گيرد و كار

. مي تواند ادامه يابد كه همه يا بخشي از محصوالت حساس به سرما به زير آب برونـد  زماني

خي موارد به عنوان يك مشكل محسوب مـي  گرچه بيماري هاي قارچي و خفگي ريشه در بر

ها در طي يخ بندان هاي تابشي  و تاكستان 4به طور كلي اين روش براي درختان كوتاه. شود

 100در آزمايشي كه بر روي گوجـه فرنگـي انجـام شـده بـود، آسـيب       . بهتر جواب مي دهد

. (Rosenberg, BladandVerma,1983)حفاظت مشـاهده شـد  مدرصد بر روي گياهان بدون 

در آبياري باراني روي سطح محصول محافظت بيشتر نسبت به آبياري جوي و پشته صـورت  

  . گرفت ولي ميزان آسيب براي هر دو روش جزئي و اندك بود

  

  غرقĤب كردن

مستقيم معموال دربسياري از كشورهاي جهان براي محافظت از يخ بندان  5غرقĤب كردن

پرتقال و اسپانيا، باغداران ازجريـان مـداوم و    براي مثال در كشور. مورد استفاده قرار ميگيرد

پيوسته آب براي آبياري مزارع استفاده مي نمايند به ترتيبي كه تمام يـا بخشـي از گياهـان    

  .(Cunha, 1952; Diaz- Queralto, 1971)دمي گيرنزيرآب قرار 

                                                 
1  Furrow 
2  Border 
3  Flood irrigation 
4  Low- growing 
5   Flooding 
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 astilianنيـز  و  چـاودار  ها و مراتـع،  در پرتقال ازاين روش عمدتا براي محافظت چراگاه

grass استفاده ميشود (Cunha, 1952) .  اين روش براي تعدادي از محصوالت در كاليفرنيـا و

بـه دليـل   . گرفته شده اسـت به طور موفقيت آميزي بكار نيز ساير نقاط اياالت متحده امريكا 

هزينه آبياري غرقابي، ارزش اقتصادي اين روش براي محافظت از يخ بنـدان  نسبي كم بودن 

ــي باشــد ــاال م ــاي آب   . ب ــدان و دم ــخ بن ــه شــدت ي ــورد اســتفاده بســتگي ب ــزان آب م مي

مطرح مي كند كه با استفاده از اين روش و در صورتي كه آبيـاري   ،(Businger, 1995).دارد

درجه سـانتي گـراد صـورت مـي      4ز وقوع يخ بندان صورت گيرد، محافظتي در حدود قبل ا

گزارش مي نمايـد كـه غرقـاب كـردن مسـتقيم باعـث        (George,1979) در عين حالگيرد، 

در يـك شـب يـخ     1درجه سانتي گراد در محصول فلفل قرمز شيرين 3افزايش دما تا حدود 

  . بندان شده است

درجه سانتي گـراد، اسـت بيشـتر از     4زماني كه دما در حدود چگالي آب در حالت مايع 

درجه سانتي گراد است، بنابراين آب در دمـاي كمتـر از    4زماني است كه دماي آب كمتر از 

درجه سانتي گراد به سمت سطح باال خواهد آمد و بنابراين آب از باال به پايين يخ خواهـد   4

حفظه هوايي بين آب به شكل مايع در زير و يخ بعد از تشكيل يخ در بخش بااليي، يك م. زد

در باال تشكيل خواهد شد كه به عنوان عايقي در برابر انتقال حرارت از پـايين عمـل خواهـد    

سپس دماي سطح پوشيده از يخ به زير صفر كاهش يافته و باعث سردتر شدن سـطح و  . كرد

  .دماي هوا خواهد شد

  

  آبياري جوي و پشته اي

ته اي عموما براي محافظت از يخ بندان مورد استفاده قرار مي گيـرد و  جوي و پش آبياري

همرفت آزاد هواي گرم توسـط   ، در هر دو روش. اصول آن شبيه به آبياري غرقابي مي باشد

آب وجود داشته و تابش رو به باال توسط جريان آب گرمتر جاري در مسير جوي ها تقويـت  

محسـوس بـه صـورت عمـودي اسـت و بنـابراين        مسير اصلي تابش و شار گرمايي. مي شود

بهترين نتايج زماني به دست مي آيد كه جوي ها مستقيما در زير اندام هاي گياهـان تحـت   

براي مثال الزم است جوي ها در حاشيه و لبـه رديـف هـاي درختـان     . محافظت ايجاد شوند

جوي آب، در مركبات ايجاد شوند به طوري كه هواي گرم شده توسط جريان آب موجود در 

طول حاشيه درختان به سمت باال حركت نمايد تا اينكه در زير درختان ايجـاد شـده باشـد،    

                                                 
1  pimento 
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وسـط رديـف هـاي درختـان نيـز       همچنـين چرا كه هواي آن مناطق از قبل گرم مي باشـد  

. مناسب نمي باشد چرا كه هواي گرم بدون برخورد به درختان از سطح زمين خارج مي شود

نده آب بايستي در زير شاخ و برگ جريان يابد به طوريكـه هـواي گـرم    در درختان خزان كن

ها، ميـوه هـا و يـا چغالـه هـا       شده به سمت باال صعود كند و باعث گرم شدن جوانه ها، گل

پهناي جوي ها بايد به اندازه كافي زياد باشد به ترتيبي كه سـطح بزرگـي از آب را بـه    . شود

بر حسب وات بر متر مربع مي باشد لذا افزايش پهنـاي   ميزان انرژي ايجاد شده. وجود آورند

جوي ها سطح بزرگتري را فراهم مي نمايد تا انرژي تابش شده براي گرم كردن هـوا بيشـتر   

  .شود

الزم است آبياري جوي و پشته اي به موقع شروع شود تا اينكه آب قبل از كاهش دمـاي  

درجـه سـانتي گـراد     20آب . رعه برسـد هوا به زير آستانه بحراني آسيب رسان به انتهاي مز

همچنـين آب گرمتـر، گرمـاي    . وات بر متر مربع از خود ساطع مي كنـد  419تابشي معادل 

گيـاه   ند كه به صـورت عمـودي بـه سـمت كـانوپي     بيشتري را به هواي مجاور منتقل مي ك

ان تشكيل يخ در سطح آب باعث جلوگيري از انتقال گرما از آب شده و ميـز . منتقل مي شود

باال بودن مقدار جريان آب، باعث مي شود كه تشكيل يخ در بخـش  . محافظت را كاهش دهد

بنـابراين مقـادير آب مصـرفي بـاال     ). 14-7شـكل  (پايين دست رديف درختان صورت گيـرد 

آب سـرد اسـتفاده شـده قابـل اسـتفاده مجـدد       . محافظت بيشتر و بهتري را ارائه خواهد داد

طعا براي محافظت از محصوالت مفيد خواهد بود گرچه مقـرون  گرم كردن آب ق. نخواهد بود

به صرفه بودن آن نيز بايد مورد توجه قرار گيرد كه بستگي به ميزان هزينه هاي مـورد نيـاز،   

  .شده دارد هدر مقايسه با ارزش اقتصادي محصوالت كاشت انرژي و نيروي انساني

  

  عايق هاي اسفنجي

براي محافظت محصوالت كم ارتفاع به طـور وسـيعي در    1استفاده از عايق هاي اسفنجي

آمريكاي شمالي مورد مطالعه قرار گرفته و معلـوم شـده اسـت كـه  اسـتفاده از آنهـا باعـث        

 Braud, Chesness and)درجـه سلسـيوس مـي گـردد     12افـزايش دمـاي كمينـه تـا     

Hawthorne, 1968)  .  

                                                 
1 Foam Insulation 
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از جوي آب در حالت سرد شدن و يخ بسـتن در  ) وات بر متر مربع(تابش رو به باالي موج بلند : 14-7ل شك

در شـكل بـااليي، آب سـريعتر    . حالتي كه آب در طي يك شب يخ بندان تابشي در داخل جوي جريـان دارد 

  سرد مي شود و محل تشكيل يخ به مدخل جوي نزديك تر مي باشد

  

به طور گسـترده اي توسـط باغـداران مـورد پـذيرش قـرار        اسفنجياستفاده از عايقهاي 

چراكه هزينه هاي لوازم و تجيهزات و نيروي انساني آن تا حدي باال مي باشـد   ،نگرفته است

و همچنين پوشانيدن سطوح بـزرگ در زمـان كوتـاه بـه دليـل خطـا در پـيش بينـي هـاي          

مـي توانـد از مـواد مختلفـي     جنس اسـفنج  . (Bartholic, 1979)هواشناسي مشكل مي باشد

باشد ولي خصوصيت عايق بودن اسفنج عمدتا به دليل وجود هـوا در داخـل منافـذ آن مـي     

اسفنج از خروج تابش از سطح گياهان جلوگيري كرده و انژي خـارج شـده از خـاك را    . باشد

وجـود  بعـد از آن  يي اسفنج در شب اول اسـت چـرا كـه    آبيشترين كار. نيز به دام مي اندازد

اسفنج مانع از ورود تابش انرژي گرمايي خورشيد در طول روز به گياهان و خـاك مـي شـود    

مايع با نسبت مناسب  تركيب هوا و مواد. مستهلك مي شوداسفنج با گذشت زمان همچنين 

هدايت حرارتـي   هاي فراوان كوچك باعث توليد اسفنج هاي با قابليت به منظور توليد حباب

ــود   ــي ش ــم م ــتفاده از آن توســط     هــاي مت روش. ك ــفنج و اس ــراي تهيــه اس ــددي ب ع

(Bartholic,1979)  ولـي  . گزارش شده اسـت(Bartholic,1979)      خاطرنشـان مـي كنـد كـه

باغداران بعد از تجربه خسارت يخ بندان به استفاده از اسفنج ها اظهار عالقه مي نمايند ولـي  

، et al.,1999) (Krasovitski تازگيبه . آنها به ندرت استفاده از آنرا در بلند مدت مي پذيرند

  . و منتشر نموده اند بررسيهاي بكار گيري آنها را  خواص گرمايي اسفنج ها و روش
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  تولد كننده هاي مه

. معلوم شده است كه مه طبيعي نيز از گياهان در برابر يـخ بنـدان محافظـت مـي نمايـد     

مصـنوعي بـراي جلـوگيري از    بنابراين مطالعات متعددي در خصوص امكان اسـتفاده از مـه   

-7شـكل  (دستگاه هاي مه پـاش  . خسارت يخ بندان به عنوان يك روش صورت گرفته است

 20تـا   10(هاي ريز مه  نازل هاي ويژه اي براي توليد قطرك كه از لوله هاي پر فشار و) 15

د استفاده مي كنند، به منظور محافظت موثر از خسارت يخ بندان در شـرايط بـا  ) ميكرو متر

علـت   .(Mee and Bartholic,1979)آرام به صورت موفقيت آميزي به كار گرفتـه شـده انـد   

هـاي آب و   اصلي موثر بودن اين روش، جذب تابش موج بلند سـطح زمـين توسـط قطـرك    

هاي آب مي باشد كه بـه طـور قابـل     تابش مجدد موج بلند به سمت پايين در دماي قطرك

هـاي آب بايسـتي داراي    قطرك. و شفاف مي باشد مالحظه اي بيشتر از دماي آسمان صاف

ميكرومتر باشند تا جذب بهينـه تـابش صـورت گرفتـه و همچنـين از سـقوط        8قطر حدود 

ابر نسبتا متراكمي از مـه غلـيظ كـه بـه طـور كامـل       . قطرات به سطح زمين جلوگيري شود

م اسـت كـه بـاد    براي اين منظور الز. محصول را بپوشاند براي انجام محافظت الزم مي باشد

و نيـز  (Brewer, Burns, Optiz,1974) به عنـوان نمونـه  . آرام بوده و رطوبت نسبتا باال باشد

(Itier, Huber, Brun,1987)  1هاي كافي آب و بـا رانـش بـاد     مشكالتي را در توليد قطرك 

گزارش نمودند كه ميـزان مصـرف انـرژي     ،(Mee and Bartholic, 1979). گزارش نموده اند

 10درصد انرژي مصرفي بخاري ها، در حدود  1كمتر از  "Mee" از نوع توليد كننده هاي مه

آنهـا همچنـين   . درصـد آبيـاري بـاراني مـي باشـد      20درصد انرژي ماشين هاي باد و حدود 

ايط حتي از گزارش نمودند كه محافظت توسط دستگاه هاي توليد كننده مه در برخي از شر

  . بخاري ها هم بهتر مي باشد

هزينه سرمايه گذاري اوليه براي دستگاه هاي توليد كننده مه باال مي باشد ولـي هزينـه   

در عــين حــال گفــت و گوهــاي رو در رو بــا باغــداران و . هــاي عمليــاتي پــايين مــي باشــد

متوسط تـا شـديد    پژوهشگراني كه دستگاه هاي توليد كننده مه را در نقاط با يخ بندان هاي

كه مه مانع از مرگ و نابودي درخـت در اثـر يـخ     دمورد آزمايش قرار داده اند، نشان مي ده

بنابراين دستگاه هـاي  . بندان مي شود ولي نمي تواند توليد محصول وعملكرد را حفظ نمايد

هاي ضـعيف مـورد اسـتفاده     توليد كننده مه بايستي فقط براي محافظت در مقابل يخ بندان

                                                 
1 Wind Drift 
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بنابراين توليد كننـده هـاي مـه    . خطرناك باشد مي تواند 1حركت و جابجايي مه. رار گيرندق

  .نبايستي در مناطق تردد ماشين ها مورد استفاده قرار گيرند

بخار آب را به هوا اضافه مي كند تا به حالت اشباع برسد و باعث تشـكيل مـه    SVتفنگ 

استفاده از موتور جت اين مزيت را دارد كه امكان جابجا كردن آن به حاشيه رو به بـاد  . شود

بنابراين هزينه سرمايه گذاري اوليه يك تفنـگ  . مزرعه براي محافظت محصوالت وجود دارد

SV اگرچـه  . اي كمتر از يك سيستم توليدكننده مه رديفي مي باشد به ميزان قابل مالحظه

. به دليل وجود موتور جت، ايجاد صداي زياد به عنوان يك مشكل جـدي مطـرح مـي باشـد    

در  SVهمچنين امكان انتقال و تغيير محل مه ايجاد شده وجود دارد و لذا نبايستي تفنـگ  

استفاده عمليـاتي از ايـن   . قرار گيرد محل هايي كه محل تردد خودرو ها است مورد استفاده

سيستم تا حدي پيچيده است و نتايج آزمايش هاي ميـداني و مزرعـه اي نيـز متفـاوت مـي      

  .باشد

  
  يك توليد كننده مه رديفي در باغ بادام در كاليفرنيا: 15- 7شكل 

  

مشاهده شده است كه مه هاي طبيعي كه از طريق تبخير آب با موتور هاي جت ايجاد مـي  

مه هاي توليد شـده بـا تفنـگ بخـار اشـباع      . وند نيز باعث محافظت از يخ بندان مي شوندش

Gill  مدلSV    بيشتر به عنوان مه طبيعي در نظر گرفته مي شوند تا اينكه مه مصـنوعي بـه

  ). 16-7شكل(حساب آيند

                                                 
1 Fog Drift 
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  براي توليد مه طبيعي Gillتفنگ بخار اشباع : 16- 7شكل 

  

  هاي تركيبي روش

  

  باد و آبياري باراني زير سطح محصول ماشين هاي

روش آبياري باراني زير سطح محصول با زاويه پاشش كم را مي توان به همراه ماشين 

عالوه بر تامين گرما از سوي . هاي باد براي محافظت از يخ بندان مورد استفاده قرار داد

در حال يخ هنگام پاشش از سر آب پاش تا رسيدن به سطح زمين، آب  هاي آب در قطرك

زدن موجود در سطح زمين از خود گرماي نهان آزاد كرده و باعث گرم شدن هواي نزديك 

در هنگام عبور هواي گرم از داخل محصول، استفاده از ماشين هاي . سطح زمين مي گردد

باد به همراه آبياري باراني باعث خواهد شد كه انتقال بخار آب و گرما در داخل اليه 

به طور كلي باغداران در ابتدا سيستم . به سمت هوا و گياهان بهتر صورت گيرد 1آميخته

و سپس در صورت نياز به محافظت بيشتر  آبياري را كه كم هزينه تر است به كار مي اندازند

بر خالف استفاده همزمان بخاري ها با ماشين هاي . ماشين هاي مولد باد را روشن مي كنند

 ,Evans). ديك ماشين هاي مولد باد مي توانند در حال كار بمانندباد، سر آب پاش هاي نز

                                                 
1 Mixed Layer 
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ب مي تواند منافع آهاي مولد باد و  گزارش مي كند كه استفاده همزمان از ماشين،(2000

وي خاطرنشان مي كند كه . برابر كند ها را به تنهايي دو استفاده از هر كدام از اين روش

هاي  از آنجايي كه استفاده از ماشين. م مي شودها باعث كاهش نياز به آب ه تركيب روش

لذا مقادير تبخير نيز بيشتر خواهد  ،باد به طور مصنوعي باعث افزايش سرعت باد مي شود

هاي باد و آبياري باراني روي سطح محصول احتماال  در نتيجه تركيب دو روش ماشين. شد

  . يد مورد استفاده قرار گيردبخش بوده و نبا براي محافظت از يخ بندان نا مناسب و زيان

  

  هاي باد و آبياري سطحي ماشين

ا و يهاي باد و آبياري سطحي به طور گسترده اي در كاليفرن استفاده همزمان از ماشين

باغداران به طور . ساير نقاط در آمريكاي شمالي و به ويژه در باغات مركبات رايج مي باشد

داده و در ادامه و در صورت نياز به محافظت بيشتر، معمول در ابتدا آبياري سطحي را انجام 

زير سطح  همانند روش آبياري. هاي باد را براي تكميل محافظت روشن مي كنند ماشين

هاي باد انتقال گرما و بخار توليد شده در داخل اليه آميخته را به هوا و  محصول، ماشين

ركيب روش آبياري سطحي و ته باغداران به خوبي مي دانند ك. درختان تسهيل مي نمايند

در عين حال ميزان . هاي مولد باد باعث بهتر شدن محافظت از يخ بندان مي شوند شينام

  . محافظت اضافه شده ناشي از تركيب اين دو روش معلوم نيست

  

  هاي باد و بخاري ها ماشين

هاي باد و بخاري ها باعث بهتر شدن  مشخص شده است كه بكارگيري همزمان ماشين

 ,Martsolf) محافظت از يخ بندان در مقايسه با هر كدام از اين دو روش به تنهايي مي شود

1979a).  در حقيقت اين(Brooks, 1960)  بود كه نشان داد يك ماشين مولد باد به همراه

در كاليفرنيا مطالعات نشان داد . يي داردآبخاري در هكتار كار 133بخاري تقريبا معادل  50

 39، 53ساعت محافظت به ترتيب  10، و 50، 100هايي با  ن روش ها در سالكه تركيب اي

ها در باغات مركبات باعث جلوگيري از  در كاليفرنيا تركيب روش. و صفر درصد ارزانتر بودند

زماني . شد و فقط نيمي از بخاري ها مورد نياز بود  سلسيوسدرجه  - 5خسارت يخ بندان تا 

يده آل داراي ماشين رد استفاده قرار گرفتند، يك سيستم اكه هر دو روش با همديگر مو

بخاري باغي دودكش دار در هر هكتار كه به  37كيلووات با حدود  5/74درت مولد باد با ق

متري از ماشين  30فواصل مساوي از همديگر قرار دارند مي باشد، كه هيچ بخاري تا فاصله 



  روشهاي محافظت  فعال: فصل هفتم                                                                                                   

255                                                                                                          

 
هاي  هاي زيادي براي استفاده از ماشين تالش. (Angus, 1962)مولد باد قرار نگرفته است

. باد براي توزيع حرارت تكميلي در نزديكي و يا در داخل پنكه ها به شكست انجاميده است

بخاري هاي با سوخت فسيلي كه خيلي نزديك به پنكه ها قرار گرفته باشند، باعث صعود 

ز آنجايي كه فعاليت پنكه ا. شده و از كارآيي ماشين مولد باد مي كاهند 1سريع هواي گرم

ماشين باد باعث كشيده شدن هواي سرد نزديك سطح زمين در اطراف و لبه خارجي 

محافظت مي شود لذا قرار دادن بخاري ها در اطراف و لبه خارجي باعث گرم شدن و ريزش 

بخاري در  50تا  25(استفاده از حدود نيمي از بخاري هاي مورد نياز . هواي سرد مي شود

ليتر در هر هكتار در پيرامون و اطراف ناحيه  8/2با ميزان سوخت مصرفي برابر با ) كتارهر ه

 90تحت محافظت با ماشين باد باعث صرفه جويي در مصرف سوخت بخاري ها به ميزان 

چرا كه . درصد در طي فصل يخ بندان شده و باعث بهبود محافظت از يخ بندان مي شود

 ,Evans)ي با يخ بندان ضعيف مورد استفاده قرار نمي گيرندها بخاري ها در بسياري از شب

2000).  

بخاري ها را مي توان به فاصله يك در ميان هر درخت در لبه بيروني باغ قرار داد و در 

تراكم و تعداد . داخل ناحيه تحت تاثير ماشين هاي باد نيز به صورت پراكنده تري قرار داد

متري از ماشين باد  50در فاصله . تي اندكي بيشتر باشدبخاري ها در حاشيه رو به باغ بايس

در صورت . هاي مولد باد بايستي در ابتدا روشن شوند نياز به بخاري وجود ندارد و ماشين

  .ادامه كاهش دما، بايستي اقدام به روشن نمودن بخاري ها نمود

  

  آبياري باراني و بخاري ها

از آبياري باراني و بخاري ها يافت نشد همزمان در مورد استفاده  گزارشيگرچه هيچ 

اشاره به استفاده موفقيت آميز از تركيب اين دو توسط يك باغدار ، (Martsolf, 1979b)ولي

يك سورتمه به شكل (باغدار اقدام به طراحي محافظي . در پنسيلوانياي آمريكا مي نمايد

كرده بود ) قرار گرفته بود متر باالي بخاري 5/1اع كه بر روي تير عمودي به ارتفدايره اي 

باغدار در ابتدا بخاري ها را . كه مانع از خاموش شدن بخاري در اثر آبياري باراني مي شد

روشن مي كرد و سپس در صورت نياز و افت دما به ميزان زياد اقدام به راه اندازي سيستم 

د شهان را مي تركيب اين دو روش باعث كاهش تشكيل يخ بر روي گيا. آبياري باراني نمود

                                                 
1 Buoyant lifting 
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اينكه آيا برخورد . و برخي مواقع نيازي به روشن كردن سيستم آبياري باراني وجود نداشت

قطرات آب به بخاري باعث كاهش ميزان توليد گرما مي شد و يا افزايش تبخير را موجب 

  .شده و از اين طريق توليد مه نموده و كارآيي سيستم را باال مي برد، معلوم نيست
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  فصل هشتم
  فنĤوري هاي مناسب

  

  مقدمه

محافظت غير فعال به طور وسيعي در تمام كشورهاي داراي مشكل يخ  هاي روش

هاي غير فعال اغلب سودمند تر و  در عمل نيز روش. بندان مورد استفاده قرار مي گيرد

  :ها عبارتند از اين روش. هاي فعال هستند مقرون به صرفه تر از روش

  بندان هاي كاشت با خطر پذيري كمتر يخ انتخاب محل �

  كاشت واريته هاي دير گل درختان خزان كننده و انگور �

  كاشت محصوالت يكساله بعد از كم شدن احتمال وقوع يخ بندان در بهار �

  پشت به آفتابهاي  كاشت درختان خزان كننده در شيب �

  رو به آفتاب يكاشت درختان مركبات در شيب ها �

  هاي آلي اجتناب از كاشت در خاك �

باال نگه داشتن ميزان رطوبت خاك براي به دست آوردن بيشترين قابليت انتشار  �

  گرمايي ممكن

در ) هاي هرز از قبيل چمن و علف(به حداقل رساندن يا حذف گياهان پوششي �

  ها ميوه و تاكستانهاي درختان  بين رديف
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در تمام كشورها، از بين بردن موانع موجود در مقابل جريان هواي سرد و استفاده از 

توپوگرافي و موانع براي تاثير گذاشتن در مسير جريان هواي سرد در اطراف محصوالت 

هاي غير فعال  اگر روش. باعث ايجاد محافظت مي شود و بايستي مورد استفاده قرار گيرد

  .هاي فعال مورد نياز خواهد بود نجام محافظت كافي نباشد، روشبراي ا

باغداران از بخاري هاي با سوخت جامد و مايع استفاده مي كنند و براي كاهش خسارت 

هزينه و در دسترس بودن ولي . بايستي اين اقدامات ادامه يابد كشورهادر كل يخ بندان 

امروزه استفاده از بخاري . مي شودمحسوب سوخت در طي زمان يك مشكل رو به افزايش 

هاي دودكش دار محدود به محصوالت با ارزش اقتصادي باال در كشور هاي ثروتمند و يا 

در برخي مناطق آمريكاي جنوبي، نفت در . كشور هاي با قيمت سوخت پايين مي باشد

 هاي كوچك و روباز سوزانده مي شود و برخي از كشور ها از سوخت جامد استفاده ظرف

ماشين هاي مولد باد و هليكوپتر ها به دليل هزينه هاي باال غالبا براي محصوالت . مي كنند

روش آبياري . مورد استفاده قرار مي گيرند) از قبيل مركبات و انگور(با ارزش اقتصادي باال

باالي سطح محصول و زير سطح محصول بر روي طيف وسعي از درختان، انگور و 

اگرچه اين روش در . اري از كشور ها مورد استفاده قرار مي گيرندمحصوالت رديفي در بسي

آب و هواي خشك بيشتر مقرون به صرفه مي باشد چرا كه منافع آبياري تا حدي هزينه 

  .هاي محافظت در مقابل يخ بندان را نيز پوشش مي دهد

هاي محفاظت فعال براي كاهش آسيب پذيري يخ بندان بستگي به تركيب  تعيين روش

 هاي محافظت فعال در شرايطي كه وارونگي بيشتر روش. وامل جوي و اقتصادي داردع

در مناطق باد خيز يخ بندانهاي فرارفتي . تر مي باشنددمايي وجود دارد موثرتر و مفيد

محافظت ها  از يخ بندان هاي تابشي هستند و در اين حالت بسياري از روش تر محتمل

شاخه هاي برخي از درختان ميوه در زمان استفاده از . محدودي را مي توانند انجام دهند

بنابراين به طور كلي . آبياري باراني روي سطح محصول در اثر تشكيل يخ آسيب مي بينند

سيستم هاي آبياري زير سطح محصول براي مركبات و درختان ميوه خزان كننده كه 

تمايل عمومي باغداران در كاليفرنيا به سمت . ستفاده قرار مي گيرندشكننده هستند مورد ا

اين . ه استتغييريافتاستفاده از آبياري باراني زير سطح محصول به جاي آبياري قطره اي 

تغيير تا حدودي باعث افزايش ميزان خاك خيس شده توسط سيستم آبياري مي شود كه 

ول مي شود و عالوه بر آن يك سيستم محص قاعدتا باعث بهتر شدن مديريت و توليد

بنابراين در هنگام  نصب يك . محافظت از يخ بندان است كه نياز به آبياري قطره اي ندارد
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سيستم آبياري براي يك باغ جديد يا موجود، استفاده از سيستم آبياري باراني ريز پاش، 

) اي يا غرقابي جوي پشته(آبياري سطحي. نسبت به آبياري قطره اي مطلوب تر مي باشد

هايي استفاده مي شود كه آب ارزان و به  معموالت براي محافظت از يخ بندان در مكان

نگراني هاي عمده، عدم وجود آب كافي براي تامين گرماي . اندازه كافي وجود داشته باشد

مورد نياز و رسيدن آب به انتهاي باغ در زمان مناسب قبل از افت دما به آستانه آسيب 

) با گرم كردن آب و يا جلوگيري از گردش آب(و گرم نگه داشتن آب تا حد ممكنرسان 

  .مي باشد

  

  هاي محافظتي مرسوم روش

استفاده دركشورهاي مختلف به منظور محافظت از يخ بندان  هاي مختلف مورد روش

مورد بحث قرار گرفته  ،(Bagdonas, Georg, Garber, 1978)توسط پژوهشگراني چون 

انتخاب روش تحت تاثير مسايل اقتصادي، قوانين زيست محيطي، آلودگي هوا و  ولياست، 

 بررسي انجام شده توسط نويسندگان اين كتاب، اطالعاتي را در خصوص روش. مي باشد... 

نتايج اين بررسي . هاي محافظت و علت تغييرآت فنĤوري هاي مورد استفاده ارايه مي كند

و جمع بندي كلي در اين بخش مورد بحث قرار نشان داده شده است  1- 8در جدول 

  .تگرفته اس

هاي محافظت در اروپا و آمريكاي  به دليل وجود منابع مختلف در خصوص روش

هاي قبلي  شمالي اطالعات مربوط به اين كشورهاي بيشتر و دقيقتر بوده و پيشتر در فصل

ت باغداران در ساير در عين حال اطالعات كمتري از اقداما. تمورد بحث قرار گرفته اس

 يك پرسشنامه در بين سازمان 2003در ماه مارس . كشورهاي جهان در دسترس مي باشد

هاي هواشناسي، موسسات آموزشي و ادارات دولتي كشورهاي مختلف به ويژه در 

كشورهايي كه در فصل هاي قبل مورد بحث قرار نگرفته بودند، به منظور جمع آوري و 

پاسخ هاي متنوعي از سوي برخي . ظت از يخ بندان توزيع گرديدهاي محفا ارزيابي روش

در حالي كه برخي از پاسخ هاي مورد انتظار دريافت گرديد ولي . كشور ها دريافت گرديد

  .در برخي موارد اطالعات جالب توجي نيز به دست آمد
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  هاي محافظت غير فعال روش

محل، تالش مي كنند تا آسيب  به خوبي معلوم شده است كه باغداران بدون توجه به

اگرچه در . هاي غير فعال كم هزينه به حداقل برسانند وارده را با استفاده از روش

هاي غير فعال مطرح نشده بود  پرسشنامه سوال خاصي در مورد اطالعات مربوط به روش

هاي محافظت غير  براي مثال روش. ولي برخي از پاسخ ها در اين خصوص دريافت گرديد

  :ل زير در پرسشنامه ها ذكر شده بودفعا

هاي  براي مثال  بخش(انتخاب محل هاي بدون يخ بندان براي كاشت محصوالت  -1

 ).بااليي شيب ها مناسبتر هستند

كاشت با تاخير براي جلوگيري از همزمان شدن مراحل حساس رشد گياه با دوره  -2

 بندان يخ

 انتخاب واريته هاي با تحمل باال نسبت به يخ بندان -3

و نشا كردن بعد از گرم شدن ) گل خانه ها(كاشت در محيط هاي محافظت شده  -4

 هوا

براي كنترل جريان هواي ) و بقاياي گياهان مثل ديوار ها(ايجاد موانع فيزيكي  -5

 سرد

 پوشانيدن محصوالت رديفي با پوشش پالستيكي - 6

 INAپاشيدن مواد شيميايي داراي تركيبات مس براي كنترل غلظت باكتري هاي  -7

بر روي محصوالت به منظور رقابت با باكتري هاي  NINAپاشيدن باكتري هاي  -8

INA 

انتخاب محل كاشت به طور مشخص يك اقدام مهم براي محافظت در تمام كشور ها 

راهنمايي الزم . بدون در نظر گرفتن سطح درآمد كشاورزان هر منطقه محسوب مي گردد

منابع محدود مي  باغداران با. ده استارايه ش 6هاي غير فعال در فصل  در مورد روش

توانند مقدار آب خاك باغ خود و گياهان پوششي موجود در باغ و همچنين خاك اطراف 

شايد . تنه درختان جوان و ساير موارد را با هزينه هاي كمتر به طور مناسب مديريت نمايند

در اطراف يكي از موثر ترين فنĤوري هاي كم هزينه براي كنترل جريان هواي سرد 

هاي كاه و كلش و علوفه خشك و غيره مي  ساس استفاده از حصار، كيسهمحصوالت ح
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برداشتن و جمع آوري موانعي كه باعث تجمع هواي سرد مي شوند معموال داراي . باشد

همچنين انتخاب واريته هاي متحمل به يخ بندان و كاشت . توجيه اقتصادي هستند

هايي ساده و مقرون به صرفه هم  رت در بهار، روشمحصوالت بعد از كاهش احتمال خسا

هاي هرز از سطح باغات و تاكستان ها و اجتناب از  جمع آوري چمن و علف. مي باشند

كاشت غالت زمستانه در مجاورت محصوالت حساس به يخ بندان نيز، روش مديريت خوبي 

  .محسوب مي شود

  

  هاي فعال روش

شمالي به نظر مي رسد استفاده وسيعي از بخاري  در قاره آمريكا از مكزيك تا آمريكاي

بخاري ها عموما در اروپا يا آمريكاي شمالي . ها براي محافظت از يخ بندان صورت مي گيرد

به تنهايي مورد استفاده قرار نمي گيرند كه علت اصلي آن باال بودن هزينه سوخت مورد 

استفاده از بخاري ها . ي باشدنياز در مقايسه با ارزش اقتصادي محصوالت تحت محافظت م

علت استفاده وسيع از . ترين روش محافظت از يخ بندان در مكزيك مي باشد مرسوم

استفاده . هاي نفتي مي باشد بخاري ها در مكزيك احتماال مربوط به هزينه پايين سوخت

در آرژانتين مرسوم بود ولي ) 2001حدود سال ( هاي مايع نيز تا همين اواخر از سوخت

اسخ هاي داده شده در پرسشنامه نشان داد كه باغداران به سمت استفاده از سوخت هاي پ

از آنجايي كه آراژانتين . هاي مايع در بخاري ها تمايل پيدا كرده اند جامد به جاي سوخت

همانند مكزيك يك توليد كننده نفت به حساب نمي آيد، احتمال دارد كه تغيير نوع 

. باشد 2000يل دهه ارتباط با افزايش قيمت نفت در اوا سوخت از مايع به جامد در

هاي با سوخت مايع و مديريت آنها نامعلوم مي باشد ولي  به نوع بخاري اطالعات مربوط

يل استفاده از بخاري هاي با سوخت مايع لاثرات آاليندگي بر روي محيط زيست به د

تواند باعث  سوخت مايع مي مديريت مناسب بخاري هاي با. بايستي مورد توجه قرار گيرد

ارايه  7كاهش اثرات آاليندگي هوا شود و راهنمايي هاي الزم در اين خصوص در فصل 

سوخت جامد نسبت به سوخت مايع به طور وسيع تري مورد  بخاري هاي با. شده است

روگوئه، تركيه و زيمباوه نيز وعالوه بر آرژانتنين، در كشور هاي ا. استفاد قرار مي گيرد

 )كك، زغال، چوب، تاير و فضوالت گاوي لشام( سوخت جامد تفاده از بخاري هاي بااس

استفاده از تركيبات موم پارافين دوست دار محيط زيست به عنوان . گزارش شده است

  .سوخت جامد براي محافظت از آسيب يخ بندان در آرژانتين مورد مطالعه قرار گرفته است
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كشورهاي مكزيك و آرژانتين گزارش  در محافظت فقطاستفاده از آبياري غرقابي براي 

آبياري باراني روي سطح محصول براي محافظت از موز در قبرس و نيز براي . گرديد

محافظت از باغات زغال اخته، مركبات و ميوه هاي هسته دار در آرژانيتن مورد استفاده قرار 

 صول براي محافظت از گلدر كشور زيمباوه نيز روش آبياري باالي سطح مح. ه استگرفت

در يونان روش . هاي زينتي، صيفي جات و سيب زميني مورد استفاده قرار گرفته است

. آبياري ريز پاش باالي سطح محصول براي درختان كيوي مورد استفاده قرار گرفته است

براي ) هر دو روش معمولي و ريز پاش ها( هاي آب پاشي زير سطح محصول روش

گزارش از ساير . ان در باغات مركبات در يونان مورد استفاده مي باشندمحافظت از يخ بند

. مناطق در خصوص استفاده از روش آبياري باراني زير سطح محصول ارايه نشده است

پرسشنامه دريافت شده از تركيه حاكي از استفاده از توليد كننده هاي مه مصنوعي براي 

ن وهلو مي باشد همچنين دستگاه هاي توليد محافظت از يخ بندان در باغات گيالس، زيتو

آب پاش ها بعضي مواقع . كننده مه براي درختان موز در قبرس مورد استفاده مي باشد

  .براي محافظت محصوالت يكساله در مناطق كوهستاني اردن مورد استفاده قرار مي گيرند

يب در براي محافظت از محصول س) وزش افقي باد( ماشين هاي مولد باد معمولي

در يونان مورد استفاده ) عمدتا پرتقال شيرين و برخي از انواع نارنگي( مكزيك و مركبات

وليد كننده باد رو ها نشان دهنده تاثير اندك پنكه هاي ت نتايج آزمايش ولي. گيرندمي قرار 

در عين . مربوط به ماشين هاي مولد باد رو به باال كم هستند مطالعاتو نيز  به پايين هست

معلوم شد كه ماشين هاي مولد باد قائم در باغات مركبات يونان و نيز در كشور  الح

بالگرد ها براي محافظت باغات درختان ميوه هسته .  اروگوئه مورد استفاده قرار مي گيرند

دار در آرژانتين مورد استفاده مي باشند و برنامه هايي براي استفاده از بالگرد ها در 

  .روگوئه نيز وجود داردهاي كشور ا تاكستان

هاي محافظت فعال تا اندازه اي مصرف انرژي بااليي دارند و بنابراين بسته  بيشتر روش

ها ممكن است مناسب و  به در دسترس بودن امكانات و هزينه ها در هر منطقه، اين روش

از  براي مثال استفاده از بخاري ها در صورت اطمينان. يا نا مناسب براي آن منطقه باشند

ولي بخاري ها به طور كلي . وجود سوخت كافي و با هزينه كم، مقرون به صرفه مي باشند

بنابراين تنها بخاري هاي كارآمد با دود اندك بايستي . هستندمحيط زيست آلوده كننده 

مطالعات اخير نشان داده است كه گرم نمودن آب مورد استفاده . مورد استفاده قرار گيرند

راني زير سطح درختان نسبت به استفاده مستقيم از بخاري ها داراي آلودگي براي آبياري با
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توليد و كمتري مي باشد و از اين طريق انرژي بيشتري حتي در داخل يك باغ يا تاكستان 

هاي مولد باد معموال براي محافظت از محصوالت با ارزش  ماشين. منتقل مي شود

استفاده قرار مي گيرد ولي هزينه هاي اين روش اقتصادي باال در كشور هاي ثروتمند مورد 

استفاده از آبياري غرقابي و جوي و . اغلب براي كشاورزان با درآمد كم خيلي باال مي باشد

 پشته در بيشتر مناطق دنيا در شرايطي كه آب ارزان قيمت و به موقع در اختيار قرار گيرد

آبياري سطحي اين است كه يكي از مشكالت . به عنوان يك گزينه مناسب مطرح است

بيشتر اوقات بايستي پيش بيني دماي يخ بندان چند روز قبل از يخ بندان در اختيار قرار 

  .گيرد تا سفارش الزم براي تامين آب از اداره منابع آب منطقه صورت گيرد

  

  جمع بندي فناوري مناسب

محافظت از يخ اينطور به نظر مي رسد كه طيف وسيعي از فنĤوري هاي مناسب براي 

عوامل . در اطراف و اكناف جهان مورد استفاده قرار مي گيرد) آل از ساده تا ايده( بندان

براي مثال . اصلي تعيين كننده بستگي به در دسترس بودن و هزينه هاي مورد نياز دارد

د نعي در كشور مكزيك مورد استفاده قرار مي گيريبخاري هاي با سوخت مايع به طور وس

در مناطقي كه قيمت . سوخت ارزان قيمت در اين كشور در دسترس مي باشد چرا كه

البته حتي در داخل يك . سوخت باال مي باشد بخاري ها زياد مورد استفاده قرار نمي گيرند

هاي محافظت از يخ بندان بسته به اندازه و ارزش عمليات كشاورزي و نيز  كشور نيز روش

هر روش محافظتي بايستي بر اساس شايستگي هاي  .حمايت هاي دولت متفاوت مي باشد

خودش در نظر گرفته شود و يك ارزيابي اقتصادي بايستي براي تعيين مقرون به صرفه 

البته اين كار مستلزم در اختيار بودن داده هاي اقليمي و امكانات . بودن روش انجام شود

كافي، نبود مواد و تجهيزات براي مناطق با بودجه نا. كامپيوتري براي تحليل داده ها است

براي مثال داشتن . ها را تحت تاثير قرار دهد ي از اين روشخمهم مي تواند استفاده از بر

يك پيش بيني خوب هوا يا يك دماسنج، حداقل نياز براي استفاده كارآمد و موثر آبياري 

بنم باعث بهتر براي مثال يك دماسنج تر يا دماسنج نقطه ش. باراني يا ماشين باد مي باشند

استفاده از بخاري ها يا ماشين هاي باد بدون  همچنين. شدن مديريت سيستم خواهد شد

داشتن حداقل تجهيزاتي چون پناهگاه هاي يخ بندان ميوه و دماسنج ها به منظور 

  .محافظت محصوالت از خسارت يخ بندان مشكل مي باشد
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  بندانپيشنهادات كشورها در مورد روش هاي محافظت از يخ 

  ):شمال شرق بوينس آيرس(آرژانتين

ظت از ، بخاري هاي با سوخت مايع روش عمده مورد استفاده براي محاف2001تا سال 

به دليل افزايش قيمت نفت، بخاري هاي  2001بعد از سال . دباغات درختان هسته دار بو

در . شدندبه عنوان روش اصلي و عمده محافظت جايگزين ) به ويژه چوب(با سوخت جامد

در . ندا بخاري ها تحت پوشش قرار مي گيردرصد از سطح تحت محافظت ب 80حدود 

  .بوينس آيرس، كاشت درختان مركبات قابل مالحظه نمي باشد

هاي محافظت از محصوالت در مقابل يخ بندان به تفكيك محصول در كشور هاي مختلف و درصد برآورد شده  روش :1-8جدول 

  محصول تحت محافظت

درصد   روش محافظت  كشور  محصول

  محافظت

آرژانتين  انواع بادام

Mendosa  

    )نفت، مواد نفتي(آبياري غرقابي، بخاري هاي با سوخت مايع

محصوالت 

رديفي و غير 

  رديفي يكساله

بخاري ها، آبياري باراني، پوشش هاي پالستيكي، كاشت با   اردن

  تاخير

  

آرژانتين  انواع سيب

Mendosa  

    )نفت، مواد نفتي(غرقابي، بخاري هاي با سوخت مايعآبياري 

 Golden)سيب 

&red 
Delicious) 

مكزيك 

Chihuahua  

 ، ماشين)نقت خام، مواد نفتي(بخاري هاي با سوخت مايع

  هاي مولد باد، پنكه هاي با باد افقي

  آبياري باراني به همراه ماشين هاي باد

  )پنكه هاي باد افقي( ماشين هاي مولد باد

50%  

  

25%  

25%  

    آبياري باراني معمولي روي سطح محصول  قبرس  موز

    دستگاه هاي توليد كننده مه  قبرس  موز

شمال (آرژانتين  زغال اخته

  )بوينس آيرس

  %100  آبياري باراني روي سطح محصول

Budlings مناطق بدون يخ بندان در دامنه ها(انتخاب محل كاشت  زيمباوه( ،

ممانعت از همزماني مراحل حساس محصوالت با دوره هاي 

يخ بندان، توليد محصوالت در محيط هاي محافظت 

ديوارها و موانع (، ايجاد موانع فيزيكي)گلخانه ها(شده
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 Hessian، محصوالت پوششي و چمن، كيسه هاي )گياهي

عصر، آبياري باراني، ايجاد آتش با يا كاغذ در هنگام 

سوزاندن درختان قديمي و فضوالت گاوي در جهت رو به 

هاي  باد در اوايل صبح، استفاده از پنكه ها و ساير ماشين

  باد

آرژانتين  گيالس

Mendosa  

  آبياري غرقابي

  )نفت خام، مواد نفتي(بخاري هاي با سوخت مايع

  

  بخاري هاي با سوخت جامد  تركيه  گيالس

  توليد مه مصنوعي

  

در (فلفل تند

زمان نشاء 

  )كاري

مكزيك 

Chihuahua  

  NINAاستفاده از باكتري هاي 

  كاشت در گلخانه و خزانه

30%  

70%  

شمال (آرژانتين  مركبات

بوينس  شرق

  )آيرس

    آبياري باراني روي سطح محصول

  زير سطح محصول يريز پاش  يونان  مركبات

  ماشين هاي مولد باد

  20كمتر از 

  10كمتر از 

  )پنكه هاي توليد كننده باد قائم(هاي باد ماشين  يونان  مركبات

  آب پاش هاي معمولي زير سطح محصول

  آبياري باراني به همراه بخاري ها

  آب پاشي با تركيبات داراي مس

2%  

3%  

1%  

2-1%  

  آب پاش هاي معمولي روي سطح محصول  زيمباوه  قهوه

  مالچ چمن

  )چوب(جامدبخاري هاي با سوخت 

  باال آوردن ساقه ها

  ايجاد موانع چمن يا بوته اي در مقابل جريان هواي سرد

  استفاده از پوشش چمن بر روي گياهان

  باز كردن مسير هاي عبور جريان هواي سرد در مزارع

  پيش آگاهي و هشدار يخ بندان

كاشت در تپه ها و بلندي ها، پوشانيدن تنه درختان با 
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خم خاك چند هفته قبل از وقوع يخ كاغذ، جلوگيري از ش

  بندان، انتخاب محل مناسب كاشت

انواع كدو، نارنج، 

هندوانه، 

Butternuts  و

  غيره

نقاط بدون يخ بندان در دامنه ( انتخاب محل مناسب كاشت  زيمباوه

م متحمل به يخ بندان، اجتناب از همزماني ا، انتخاب ارق)ها

خ بندان ها، مراحل حساس رشد محصول با زمان وقوع ي

كوبيدن خاك در زمستان، توليد در محل هاي پوشيده و 

، ايجاد موانع فيزيكي، پوشانيدن )گلخانه ها( محافظت شده

يا كاغذ در  Hessianمحصوالت با چمن، كيسه هاي 

هنگام عصر، آبياري باراني، آبياري غرقابي، سوزاندن تاير و 

فضوالت گاوي در جهت رو به باد در اوايل صبح، پنكه ها و 

ماشين هاي مولد باد، توليد نشاء ها در داخل پوشش هاي 

پالستيكي، محافظت در داخل فضا هاي سرپوشيده براي 

  انتقال از خزانه تا موقع گرم شدن هوا

  

هاي بدون يخ بندان در  انتخاب محل كاشت مناسب، مكان  زيمباوه  گلهاي زينتي

دامنه ها، انتخاب واريته هاي متحمل، اجتناب از همزماني 

مراحل حساس گياه با دوره هاي يخ بندان، كوبيدن خاك 

در زمستان، محافظت در محيط هاي محافظت 

ت با ، ايجاد موانع فيزيكي، پوشانيدن محصوال)گلخانه(شده

يا كاغذ در هنگام عصر،  Hesianچمن يا كيسه هاي 

آبياري باراني، آبياري غرقابي، سوزاندن تاير و فضوالت گاوي 

در جهت رو به باد در اوايل صبح، استفاده از پنكه ها و ديگر 

  ماشين هاي مولد باد، گرم كردن بستر

  

كك، چوب، (مدمه هاي مصنوعي، بخاري هاي با سوخت جا  اروگوئه  انواع انگور

، بالگردها، پنكه هاي توليد كننده باد رو به ...)زغال چوب، 

  باال

  

گلها و سبزيجات 

  گلخانه اي

توليد كننده هاي هواي گرم با استفاده از بخاري هاي با   قبرس

  سوخت نفت

  

  %20كمتراز   ريز پاش هاي روي سطح محصول  يونان  كيوي

آرژانتين  هلو

Mendosa  

    )نفتي نفت، مواد(بخار هاي با سوخت مايعآبياري غرقابي، 
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    بخاري هاي با سوخت جامد، مه مصنوعي  تركيه  زيتون

 10كمتر از   ريز پاش هاي زير سطح محصول  يونان  انواع هلو

%  

  ، آب پاش هاي معمولي زير سطح محصول  يونان  انواع هلو

  آبياري باراني به همراه بخاري ها

  مس پاشيدن محلول هاي داراي تركيبات

25%  

25%  

15-10%  

مكزيك   انواع هلو

Chihuahua  

  %100  )نفت، تركيبات نفتي( بخاري هاي با سوخت مايع

    بخاري هاي با سوخت جامد، مه مصنوعي  تركيه  هلو

آرژانتين  گالبي

Mendosa  

    )نفت، موادنفتي( آبياري غرقابي، بخاري هاي با سوخت مايع

    محصولآبياري باراني روي سطح   قبرس  سيب زميني

انتخاب محل مناسب كاشت در دامنه بدون يخ بندان شيب   زيمباوه  سيب زميني

ها، جلوگيري از همزمان شدن مراحل حساس محصول با 

دوره يخ بندان ، كوبيدن خاك در زمستان، ايجاد موانع 

 Hessianفيزيكي، پوشانيدن محصول باچمن، كيسه هاي 

بياري غرقابي، يا كاغذ در هنگام عصر، آبياري باراني، آ

سوزاندن تاير هاي قديمي و فضوالت گاوي در جهت باد در 

  هاي مولد باد اوايل صبح، استفاده از پنكه ها و ساير ماشين

  

آرژانتين  انواع آلو

Mendosa  

نفت، مواد نفتي و (آبياري غرقابي، بخار هاي با سوخت مايع

  )غيره

  

ميوه هاي هسته 

  دار

شمال ( آرژانتين

بوينس  شرق

  )آيرس

بخاري هاي با سوخت مايع، بخاري هاي با سوخت 

، آبياري سطحي به همراه بخاري هاي با )چوب(جامد

سوخت مايع، آبياري باراني معمولي روي سطوح محصول، 

  )در حال برنامه ريزي(بالگردها

  

انتخاب محل مناسب بدون يخ بندان در دامنه شيب ها،   زيمباوه  گوجه فرنگي

ل به سرما، جلوگيري از همزمان شدن انتخاب ارقام متحم

مراحل حساس به يخ بندان با دوره هاي يخ بندان،كوبيدن 

خاك در زمستان، توليد محصوالت در محيط هاي حفاظت 

، ايجاد موانع فيزيكي، پوشانيدن محصوالت )گلخانه ها(شده

يا كاغذ در عصر، آبياري  Hessianبا چمن، كيسه هاي 
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وزانيدن الستيك و فضوالت گاوي باراني، آبياري غرقابي، س

درجهت باد در اوايل صبح، استفاده از پنكه ها و ساير 

زود تر از (ماشين هاي مولد باد، برداشت اجباري محصول

، پركردن بطري ها با آب و قرار دادن آنها در نزديكي )موعد

  گياه

آرژانتين  ها تاكستان

Mendosa  

    )نفت،موادنفتي(مايعآبياري غرقابي، بخاري هاي با سوخت 

بندان،  جلوگيري ازهمزماني گلدهي گندم با دوره هاي يخ  زيمباوه  گندم

  آبياري باراني روي سطح محصول

  

  

  يونان

هاي  طي سال ودر يونان، فعاليت اندكي در زمينه محافظت از درختان ميوه وجود دارد 

باال بودن عرضه محصوالت به دليل . گذشته خسارت يخ بندان بهاره اغلب باال بوده است

كشاورزي و قيمت پايين توليدات كشاورزي، تعداد كمي از كشاورزان مايل به سرمايه 

تا  80معموالت باغداران از آب پاش هاي . گذاري در زمينه محافظت از يخ بندان مي باشند

  .ليتر در هكتار براي آبياري درختان استفاده مي نمايند 120

هاي فعال محافظت مي  حصوالت قابل كاشت كه توسط روشسطح سبزيجات يا ساير م

از پوشش  1براي محافظت تعدادي از انواع سبزيجات زودكاشت. شوند قابل مالحظه نيست

براي ) درصد كل مساحت 5كمتر از (پالستيكي استفاده مي شود و در مساحت اندكي 

محافظت كدو مسمايي از آبياري قطره اي در داخل پوشش هاي پالستيكي استفاده مي 

  .شود

صورت مي گيرد كه شمالي ترين  Artaمحافظت از يخ بندان در مركبات در دشت 

درصد از  15در حدود ( طقه كاشت مركبات مي باشدقسمت يونان محسوب مي شود كه من

محصول هلو تقريبا به طور اختصاصي در مناطق ). كل سطح زير كاشت مركبات در يونان

كاشته مي شود كه يخ بندان ديررس بهاره معمول مي باشد و  (Macedonia)شمالي يونان 

  .بنابراين انجام محافظت از يخ بندان داراي توجيه مي باشد

                                                 
1 Early-Planted 
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با استفاده از آسياب  يونان Argolicمحافظت اصلي پرتقال شيرين و نارنگي در دشت 

سبزيجاتي كه در فضاي . در باغات صورت مي گيرد) مخلوط كننده هاي هوا( 1هاي بادي

  .باز كاشته مي شوند اغلب از يخ بندان آسيب مي بينند

  

  اردن

ولي در هنگام وقوع يخ بندان، . اردن يخ بندان به ندرت اتفاق مي افتد  Riftدر دره 

باغداران معموال محصوالت يكساله خود را با استفاده از بخاري ها به همراه آبياري باراني 

پوشش هاي پالستيكي براي محافظت محصوالت تابستانه زودكاشت . محافظت مي نمايند

واحي كوهستاني، كشاورزان سبزيجات خود را از طريق در ن. مورد استفاده قرار مي گيرند

نكاشتن آنها در طي دوره هاي يخ بندان يا با استفاده از پوشش هاي پالستيكي محافظت 

. آنها همچنين از آبياري باراني يا بخاري ها به اين منظور استفاده مي نمايند. مي نمايند

  .براي درختان نيز از بخاري ها استفاده مي نمايند

  

  

  (Chihuahua)مكزيك

ميوه هاي با سود باال . شايد سردترين استان در كشور مكزيك باشد Chihuahuaاستان 

بيشتر محصوالت ديگر . در مقابل خسارت يخ بندان ديررس تحت محافظت قرار مي گيرند

از  Chihuahuaبراي مثال باغداران آوكادو در استان . تحت محافظت قرار نمي گيرند

به صورت موفقيت آميز  INAبه منظور كاهش تعداد باكتري هاي  NINAباكتري هاي 

 Chihuahuaهاي  برخي از باغداران گالبي و ميوه هاي كوچك در استان. استفاده نموده اند

  .به دست آورده اند NINAنتايج خوبي از بكار گيري  Michoacanو 

از آنجايي كه كشور مكزيك يك كشور داراي نفت فراوان محسوب مي شود و دولت 

مركزي قيمت نفت را به صورت يارانه اي در نظر مي گيرد، لذا اولين روش محافظت از يخ 

نفت، ( مكزيك به احتمال زياد بخاري هاي با سوخت مايع Chihuahuaبندان در استان 

اين روش محافظت به عنوان منشاء اصلي و عمده  ن حالدر عي. خواهد بود...) مواد نفتي و 

  .آاليندگي اتمسفر، خاك، آب و سالمتي انسان محسوب مي شود

                                                 
1 Windmills 
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  زيمباوه

براي محصوالت باغي حساس در زيمباوه به طور كلي، بيشترين محافظت از يخ بندان 

يخ االي ببراي كشاورزان در نقاط با خطر . دنصورت مي گيرد كه در زمستان به عمل مي آي

مهم است كه به پيش بيني هاي هواشناسي توجه شود و پيشگيري  وهببندان  در زيمبا

بيشتر باغداران به صورت تجربي از تاريخ هاي احتمالي وقوع يخ . هاي الزم انجام شود

ولي سازمان هواشناسي پيش . دناكثرا رخ مي دهند اطالع دار خودشان در منطقهكه بندان 

مند سرمايه روشهايي كه نياز. ع رساني مي كندرا به طور مفيدي اطال بيني هاي يخ بندان

. اقتصادي استفاده مي شوندو برق هستند عمدتا در مزارع بزرگ  يگذاري زياد و نيرو

گلها و جوانه ها . هاي حفاظتي كم هزينه تر استفاده مي نمايند كشاورزان خرده پا از روش

هاي جوان شكوفه داده يا قلمه درختان ميوه در در مراحل مختلف رشدي از قبيل نهال 

گندم زمستانه در زمان . و همچنين در مزرعه مورد محافظت قرار مي گيرند 1قلمستان ها

  .گلدهي به خسارت يخ بندان حساس مي باشد

 

                                                 
1 Nurseries 
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  1ضميمه 

  پيشوند ها و فاكتور هاي تبديل

  صورت يا به صورت كسر يا ضريبي از ده بيان نمود واحدها را مي توان به همان:پيشوند ها

  پيشوند  توان ده                      

  

از بكار . موتور الكتريكي مورد استفاده قرار مي گيرد واحد قدرت اسب بخار ترمز براي يك

  .بردن آن براي موتور هاي با سوخت فسيلي خودداري نماييد
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    فاكتور هاي تبديل

    (C°)درجه سلسيوس: واحد استاندارد  :دما

 (F°)درجه فارنهايت
°C=(°F-32)5/9 

 K= °C+273.15 (K)كلوين

  (KPa)كيلوپاسكال : واحد استاندارد :)فشار هوا، فشار بخار(فشار

 1mb=0.1 kPa  (mbar)ميلي بار

 bar= 100kPa 1  بار

 1cm=0.09807 kPa (cm)سانتي متر آب 

 1 mmhg+ 0.1333kPa (mmhg)ميلي متر جيوه 

 1 atm= 101.325 kpa (atm)اتمسفر

 1 psi+ 6.896 kPa (psi)پاوند بر اينچ مربع

    (ms-1)متر بر ثانيه : واحد استاندارد: سرعت باد

 1km day -1=0.01157 ms-1 (km day -1)كيلومتر بر روز 

 1 knot=0.05144 m s-1 (knot)مايل دريايي بر ساعت 

 1ft s-1= 0.3048 ms-1 (ft s-1)پا بر ثانيه 

    :تابش

تبخير معادل بر حس ميلي متر و يا  (MJ m-2 day-1)مگاژول بر متر مربع و بر روز : واحد استاندارد

 (mm day -1)بر روز

 1 mmday-1= 2.45 MJm-2 day -1 (mm/day)تبخير معادل 

 1 J cm-2 day -1=0.01 Mj m-2 day -1 (J cm-2 day -1)ژول بر سانتي متر مربع بر روز 

 1 cal=4.1868J=4.1868 10 -6 MJ (cal cm-2 day -1)كالري بر سانتي متر مربع بر روز 

1 cal cm-2 day-1=4.1868 10 -2 MJ m-2 day -1 

 1 W m-2= 0.0864 MJ m-2 day -1 (W m-2)وات بر متر مربع 
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  خواص آب  :خواص فيزيكي

λ  

Kj mol -1 
wρ  

Mg m-3 
T  
°C  

45  99987/0  0  

8/44  00000/1  4  

6/44  99973/0  10  

1/44  99823/0  20  

7/43  99568/0  30  

4/43  99225/0  40  

T  ،دماwρ  ،چگالي آبλ گرماي نهان تبخير  

  

  Pb= 101.3 kpaخواص گاز ها در فشار جو  

ρ  

mol m-3 
T  
°C  

6/44  0  

8/43  5  

43  10  

3/42  15  

6/41  20  

9/40  25  

2/40  30  

5/39  35  

9/38  40  

T  ،دماρ چگالي                  
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  (C°)تابش جسم سياه، تابعي از دماي زير صفر 

9/0 -  8/0 -  7/0 -  6/0 -  5/0 -  4/0 -  3/0 -  2/0 -  1/0 -  0/0  
°C  

252  253  253  253  254  254  255  255  255  256  14-  

256  257  257  257  258  258  258  259  259  260  13-  

260  260  261  261  262  262  262  263  263  264  12-  

264  265  265  265  266  266  267  267  267  268  11-  

268  269  269  269  270  270  271  271  271  272  10-  

272  273  273  274  274  274  275  275  276  276  9-  

276  277  277  278  278  279  279  279  280  280  8-  

281  281  282  282  282  283  283  284  284  284  7-  

285  285  286  286  287  287  287  288  288  289  6 -  

289  290  290  291  291  291  292  292  293  293  5-  

294  294  294  295  295  296  296  297  297  298  4-  

298  298  299  299  300  300  301  301  302  302  3-  

302  303  303  304  304  305  305  306  306  306  2-  

307  307  308  308  309  309  310  310  311  311  1-  

311  312  312  313  313  314  314  315  315  316  0  
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  مقادير ثابت: 2ضميمه 

 J mol -1 °C -1 75.4  گرماي ويژه آب

 kJ mol -1 6.0  گرماي نهان ذوب

 kpa °C -1 0.000660  ثابث تجربي سايكرومتريك

 Cp=29.3 J mol -1 °C -1  گرماي ويژه هوا

 Ma= 29 g mol -1  جرم مولكولي هوا

 Mw= 18 g mol -1  جرم مولكولي آب

 R=8.3143 J mol -1 °C -1  ثابت گازها

 s W m-2 K-4– 10×5.6697  ثابت استفان بولتزمن

  Harrison(1963)به نقل از  Ferrel (1886)به نقل از :  توضيح
  

  محاسبات رطوبت: 3ضميمه 

 : عبارتست از (EL)بر حسب ارتفاع  (Pb)مقدار فشار هوا

 .A3.1رابطه 

  

 : عبارتست از (T)بر اساس دماي هوا ) λ(گرماي نهان تبخير 

 .A3.2رابطه 

 

 فشار بخار هوا در شرايطي كه تعداد مولكولفشار بخار اشباع  روي آب، عبارت است از 

هاي در حال تبخير از يك سطح صاف و  هاي آب در حال تراكم برابر با تعداد مولكول

رابطه محاسبه . (T)هموار آب در حالتي كه دماي هوا و دماي آب با همديگر برابر باشند

  :باشدبه صورت زير مي   (T)بر روي آب در دماي    (es)فشار بخار اشباع 

 A3.3رابطه 
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در حالتي كه تعداد مولكولهاي آبي كه متراكم مي شوند برابر با مولكولهاي آبي باشد كه در 

روي  (es)نهشت پيدا مي كنند، فشار بخار اشباع  (T)روي سطح يخ و در همان دماي آب

  :با رابطه زير قابل محاسبه مي باشد (T)يخ در دماي 

 

  A3.4رابطه 

  

ودرصد رطوبت نسبي  به صورت زير قابل محاسبه  (T)از دماي هوا  (Td)شبنمدماي نقطه 

   :مي باشد

  

 A3.5رابطه 

  

  

در دماي نقطه  (ed)برابر است با فشار بخار اشباع  (e)الزم به ذكر است كه فشار بخار واقعي

در دماي نقطه يخ  (ei)و براي دماهاي زير صفر نيز معادل با  فشار بخار اشباع  (Td)شبنم 

(Ti) مي باشد.  

  :بر روي آب به صورت زير مي باشد (e=ed)از فشار بخار  (Td)دماي نقطه شبنم 

  

 A3.6.رابطه 

  

  .A3.7رابطه 

 
  :به صورت زير محاسبه مي شود (e=ei)بر اساس فشار بخار   (Ti)دماي نقطه يخ 

  

  .A3.8رابطه 
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  :عبارت است از Tشيب منحني فشار بخار اشباع بر روي آب مايع در دماي 

 
 .A3.9رابطه 

 
بر اساس  (Tw)و دماي دماسنج تر  (Pb)به عنوان تابعي از فشار جوي  )γ(ثابت سايكرومتري

 :به شرح زير قابل محاسبه مي باشدFritschen and Gay (1979) رابطه ارايه شده از سوي 

 
 .A3.10رابطه 

 

  :عبارت است از  (Ta)در دماي هوا  (ea)فشار بخار اشباع 

  

 .a  A3.11رابطه

 
 

  :عبارت است از  (Td)در دماي نقطه شبنم  (e=ed)فشار بخار 

  

 A.3.11.bرابطه 

 
  :برابر است با  (Ti)در دماي نقطه يخ زير صفر  (e=ei)فشار بخار 

  

 .A3.12رابطه 

  

به صورت زير  γو ثابت سايكرومتري  (e)فشار بخار، (T)با استفاده از دما  (Te)دماي معادل 

  .قابل محاسبه مي باشد

 A3.13رابطه 
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  :به صورت زير قابل محاسبه مي باشد (T)و دما  (e)بر اساس فشار بخار   (χ)رطوبت مطلق 

  

 .A3.14رابطه 

 
بر حسب درجه سلسيوس و فشار  (Tw)و دماي تر (T)بر اساس دماي خشك (e)فشار بخار

  :قابل محاسبه مي باشد (Pb)جوي 

  

 .3.15رابطه 

 
 Tبه جاي  TWفشار بخار اشباع در دماي دماسنج تر مي باشد و با جايگزاري  ewكه در آن 

و دماي  (T)با استفاده از دماي خشك  (e)فشار بخار . محاسبه مي شود .A3.3در رابطه 

به صورت زير قابل  (Pb)بر حسب درجه سانتي گراد و فشار جوي  (Tf)دماسنج يخ بندان 

  :محاسبه مي باشد

  

 .A3.16رابطه 

 
 Tبه جاي  Tfفشار بخار اشباع در دماي دماسنج يخ بندان مي باشد و با جايگزاري  Tfكه 

  .قابل محاسبه مي باشد A3.4در معادله 
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بر روي يك سطح صاف آب مايع كه با استفاده از  (Kpa)فشار بخار اشباع : .A3.1جدول 

درجه  - 9/14براي دماي هواي بين صفر درجه سانتي گراد و ) A3.3رابطه ( Tetensرابطه 

  .گراد محاسبه شده است سانتي

  

  )درجه سانتي گراد(دما 

0  1/0-  2/0-  3/0-  4/0-  5/0-  6/0-  7/0-  8/0-  9/0-  

14-  207/0  205/0  203/0  202/0  200/0  199/0  197/0  195/0  194/0  192/0  

13-  224/0  223/0  221/0  219/0  217/0  216/0  214/0  212/0  210/0  209/0  

12-  243/0  241/0  240/0  238/0  236/0  234/0  232/0  230/0  228/0  226/0  

11-  264/0  262/0  260/0  258/0  256/0  253/0  251/0  249/0  247/0  245/0  

10-  286/0  283/0  281/0  279/0  277/0  275/0  272/0  270/0  268/0  266/0  

9-  309/0  307/0  304/0  302/0  300/0  297/0  295/0  293/0  290/0  288/0  

8-  334/0  332/0  329/0  327/0  324/0  322/0  319/0  317/0  314/0  312/0  

7-  361/0  359/0  356/0  353/0  350/0  348/0  345/0  342/0  340/0  337/0  

6-  390/0  387/0  384/0  381/0  378/0  376/0  373/0  370/0  367/0  364/0  

5-  421/0  418/0  415/0  412/0  409/0  405/0  402/0  399/0  396/0  393/0  

4-  454/0  451/0  447/0  444/0  441/0  437/0  434/0  431/0  428/0  424/0  

3-  490/0  486/0  482/0  497/0  475/0  472/0  468/0  465/0  461/0  458/0  

2-  527/0  524/0  520/0  516/0  512/0  508/0  504/0  501/0  497/0  493/0  

1-  568/0  564/0  559/0  555/0  551/0  547/0  543/0  539/0  535/0  531/0  

0  611/0  606/0  602/0  598/0  593/0  589/0  585/0  580/0  576/0  572/0  
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بر روي يك سطح صاف آب مايع كه با استفاده از  (Kpa)فشار بخار اشباع : .A3.2جدول 

درجه  9/14براي دماي هواي بين صفر درجه سانتي گراد و ) A3.3رابطه ( Tetensرابطه 

  .سانتيگراد محاسبه شده است

  )درجه سانتي گراد(دما 

0  1/0  2/0  3/0  4/0  5/0  6/0  7/0  8/0  9/0  

0  611/0  615/0  620/0  624/0  629/0  633/0  638/0  643/0  647/0  652/0  

1  657/0  661/0  666/0  671/0  676/0  681/0  686/0  691/0  696/0  701/0  

2  706/0  711/0  716/0  721/0  726/0  731/0  737/0  742/0  747/0  752/0  

3  758/0  763/0  769/0  774/0  780/0  785/0  791/0  796/0  802/0  808/0  

4  813/0  819/0  825/0  831/0  836/0  842/0  848/0  854/0  860/0  866/0  

5  872/0  878/0  885/0  891/0  897/0  903/0  910/0  916/0  922/0  929/0  

6  935/0  942/0  948/0  955/0  961/0  968/0  975/0  981/0  988/0  995/0  

7  002/1  009/1  016/1  023/1  030/1  037/1  044/1  051/1  058/0  065/1  

8  073/1  080/1  087/1  095/1  102/1  110/1  117/1  125/1  133/0  140/1  

9  148/1  156/1  164/1  172/1  179/1  187/1  195/1  203/1  212/0  220/1  

10  228/1  236/1  245/1  253/1  261/1  270/1  278/1  287/1  295/1  304/1  

11  313/1  321/1  330/1  339/1  348/1  357/1  366/1  375/1  384/1  393/1  

12  403/1  412/1  421/1  431/1  440/1  449/1  459/1  469/1  478/1  488/1  

13  498/1  508/1  517/1  527/1  537/1  547/1  558/1  568/1  578/1  588/1  

14  599/1  609/1  619/1  630/1  641/1  651/1  662/1  673/1  684/1  694/1  
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بر روي يك سطح صاف يخ كه با استفاده از رابطه  (Kpa)فشار بخار اشباع : .A3.3جدول 

Tetens ) رابطهA3.3 ( درجه  -9/14براي دماي هواي بين صفر درجه سانتي گراد و

  .سانتيگراد محاسبه شده است

  )درجه سانتي گراد(دما 

0-  1/0-  2/0-  3/0-  4/0-  5/0-  6/0-  7/0-  8/0-  9/0-  

14-  181/0  179/0  177/0  176/0  174/0  173/0  171/0  169/0  168/0  166/0  

13-  198/0  196/0  194/0  193/0  191/0  189/0  187/0  186/0  184/0  182/0  

12-  217/0  215/0  213/0  211/0  209/0  207/0  205/0  204/0  202/0  200/0  

11-  237/0  235/0  233/0  231/0  229/0  227/0  225/0  223/0  221/0  219/0  

10-  259/0  257/0  255/0  253/0  250/0  248/0  246/0  244/0  242/0  239/0  

9-  284/0  281/0  279/0  276/0  274/0  271/0  269/0  266/0  264/0  262/0  

8-  310/0  307/0  304/0  302/0  299/0  296/0  294/0  291/0  289/0  286/0  

7-  338/0  335/0  332/0  329/0  326/0  323/0  321/0  318/0  315/0  312/0  

6-  368/0  365/0  362/0  359/0  356/0  353/0  350/0  347/0  344/0  341/0  

5-  401/0  398/0  395/0  391/0  388/0  385/0  381/0  378/0  375/0  372/0  

4-  437/0  433/0  430/0  426/0  422/0  419/0  415/0  412/0  408/0  405/0  

3-  476/0  472/0  468/0  464/0  460/0  456/0  452/0  448/0  445/0  441/0  

2-  517/0  513/0  509/0  505/0  500/0  496/0  492/0  488/0  484/0  480/0  

1-  562/0  558/0  553/0  548/0  544/0  539/0  535/0  530/0  526/0  522/0  

0  611/0  606/0  601/0  596/0  591/0  586/0  581/0  576/0  572/0  567/0  
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